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Câu 1. Xét phương trình

25uxx(x, y)− 10uxy(x, y) + uyy(x, y)− 10ux(x, y) + 2uy(x, y) = 15ex.

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

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.

(c) Giả sử có u(x,−x/5) = Cex + e2x/5 với C là hằng số. Tìm C để bài toán có nghiệm. Với
C tìm được hãy viết ra hai nghiệm của bài toán.

Câu 2. Một đoạn dây có chiều dài 1 dao động xung quanh vị trí cân bằng với vận tốc lan
truyền 2. Nếu đặt hệ trục tọa độ sao cho một đầu đoạn dây là gốc tọa độ còn đầu kia có
tọa độ x = 1 thì cả hai đầu tự do. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái nghỉ và dao động ban đầu
(1− x).

(a) Thiết lập bài toán hàm dao động u(x, t) của đoạn dây quanh vị trí cân bằng.

(b) Thác triển các điều kiện ban đầu thành hàm chẵn, chu kỳ 2 lên toàn trục số và vẽ
đồ thị của chúng. Sau đó vẽ đồ thị của hàm dao động u(x, t) tại các thời điểm t =
1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

(c) Xây dựng chuỗi nghiệm u(x, t). Từ điều kiện sợi dây bắt đầu từ trạng thái nghỉ hãy
chứng minh rằng nghiệm u(x, t) thỏa mãn

u(x, 1− t) = u(x, t), ∀x ∈ [0, 1], 0 < t < 1.

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


