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

uxx(x, y) + 2 tan x uxy(x, y) +
1

cos2 x
uyy(x, y) + uy(x, y) = 0.

Câu 2. Xét bài toán biên hỗn hợp cho phương trình truyền sóng trên nửa đường thẳng

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

với điều kiện biên
ux(0, t) = 0,

và các điều kiện ban đầu

u(x, 0) = f (x) = 0, ut(x, 0) = g(x) =

{
|x| − 1 khi |x| ≤ 1,
0 khi |x| > 1.

(a) Viết các thác triển chẵn f̄ (x), ḡ(x) của các điều kiện ban đầu f (x), g(x). Tính
x∫

0
ḡ(y)dy.

Từ đó tính sóng tiến, sóng lùi.

(b) Vẽ đồ thị u(x, t) tại các thời điểm t = 1/2, 1, 2. Tìm tất cả các điểm mà u(x, 1) không có
đạo hàm riêng theo x.

(c) Tính lim
t→∞

u(1, t).

Câu 3. Một thanh thép chiều dài 1 được nung nóng có nhiệt độ trong thanh tuân theo
phương trình truyền nhiệt với hệ số khuếch tán 4 và có nguồn nhiệt f (x, t) = 1000. Nếu đặt
hệ trục tọa độ sao cho một đầu thanh thép tại gốc còn đầu kia có tọa độ x = 1 thì đầu tại gốc
thanh có nhiệt độ 1000, còn đầu kia không tản nhiệt. Nhiệt độ ban đầu của thanh

(sin3(πx/2)− 500x2 + 1000).

(a) Thiết lập bài toán biên hỗn hợp cho hàm nhiệt độ của thanh thép.

(b) Tìm nghiệm dừng của bài toán trên.

(c) Giải bài toán trên. Hỏi nghiệm tìm được có cổ điển không?
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