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

uxx(x, y)− 2yuxy(x, y) + 2y2uyy(x, y) + xux(x, y) + yuy(x, y) + u = 0 trong y < 0.

Câu 2. Xét bài toán biên hỗn hợp cho phương trình truyền sóng:

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

với điều kiện biên u(0, t) = 0, t ≥ 0,
và các điều kiện ban đầu

u(x, 0) =


x nếu 0 ≤ x ≤ 1
2− x nếu 1 ≤ x ≤ 2
0 nếu 2 ≤ x

và ut(x, 0) = 1.

a) Dùng sóng tiến, sóng lùi vẽ đồ thị u(x, t) tại các thời điểm t = 1, 2.
b) Tìm tất cả các điểm x mà hàm u(x, 1) không khả vi. Tính lim

t→∞
u(x, t), x > 0.

Câu 3. Một thanh đồng chất tiết diện đều chiều dài L = π có bề mặt xung quanh được cách
nhiệt với môi trường bên ngoài nằm dọc theo trục Ox : 0 ≤ x ≤ π. Nhiệt độ của thanh ở tọa
độ x vào thời điểm t được ký hiệu là u(x, t). Hai đầu thanh luôn được giữ ở nhiệt độ 0, còn
nhiệt độ ban đầu của thanh là ϕ(x) = x2. Biết hệ số khuếch tán nhiệt của thanh là 2.
a) Thiết lập bài toán biên hỗn hợp cho hàm nhiệt độ u(x, t) của thanh.
b) Dùng phương pháp tách biến tìm nghiệm u(x, t).
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