
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

————-

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015-2016

——oOo——-

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng
Mã môn học: MAT2306 Số tín chỉ: 3 Đề số: 3
Dành cho sinh viên lớp: Lớp MAT2306 1 Ngành học: Toán học

Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình:

4uxx(x, y) + 5uxy(x, y) + uyy(x, y) + ux + uy − 2 = 0.

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 biết u(x, x) = 2x+ e3x, ux(x, x) = −2
3
−Ce3x. Tìm hằng số C để bài toán có nghiệm.

Với C đó hãy viết và kiểm tra lại hai nghiệm khác nhau của bài toán.

Câu 2. Một thanh đồng chất chiều dài L = π đặt dọc theo trục Ox : 0 ≤ x ≤ π được đun
nóng tuân theo phương trình truyền nhiệt với hệ số khuếch tán nhiệt là 1. Biết tốc độ sinh
nhiệt bên trong của thanh là hàm q(x) = sin(x). Đầu ở gốc của thanh luôn được giữ ở nhiệt
độ 1 (đơn vị nhiệt độ), đầu còn lại ở x = π có lưu lượng nhiệt trao đổi với môi trường bên
ngoài là 2. Biết nhiệt độ ban đầu của thanh là ϕ(x) = 1 + sin(2x).
a) Thiết lập bài toán biên hỗn hợp cho hàm nhiệt độ u(x, t) của thanh.
b) Tìm nghiệm dừng v(x) của bài toán.
c) Đặt w(x, t) = u(x, t)− v(x). Hãy viết lại bài toán cho hàm w(x, t).
d) Dùng phương pháp tách biến giải bài toán với hàm w(x, t). Từ đó viết nghiệm u(x, t) của
bài toán trong câu (a).
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