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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG 1

1. Mã học phần: MAT2313

2. Số tín chỉ: 4

3. Học phần tiên quyết: MAT2322, MAT2305

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5. Giảng viên:

 Đặng Anh Tuấn, TS, Khoa Toán – Cơ – Tin học

 Ngô Quốc Anh, TS, Khoa Toán – Cơ – Tin học

 Dư Đức Thắng, TS, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN

6. Mục tiêu học phần:

 Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về phương trình vi phân đạo hàm riêng; 

 Mục tiêu về kĩ năng: Nắm vững các phương pháp giải các bài toán 
biên cổ điển của phương trình vật lý toán nhằm ứng dụng vào các 
vấn đề thực tế. Giới thiệu cho sinh viên về phương trình tích phân và 
một số hàm đặc biệt cũng như ứng dụng của chúng trong việc giải 
các bài toán và phương trình tích phân..

 Các mục tiêu khác (thái độ học tập…): Sinh viên có ý thức về học 
phần này như là một học phần tiên quyết cho các chuyên đề tự chọn 
của chuyên ngành của mình; cần chú ý các buổi thảo luận, các buổi 
luyện tập bài tập và cần thiết phải làm bài tập về nhà cũng như hoàn 
thành các phần công việc được giao.

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng: 

 Nắm vững các kết quả cơ bản, phương pháp giải của lớp phương 
trình đạo hàm riêng cấp 1 đơn giản.

 Nắm vững các khái niệm cơ bản về phương trình đạo hàm riêng, 
phân loại được các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai. 

 Nắm vững các kết quả cơ bản, phương pháp giải của lớp phương 
trình Laplace, phương trình truyền sóng và phương trình truyền 
nhiệt. 

 Nắm được nét chính của phương pháp Fokas.

8. Phương pháp kiểm tra đánh giá

 Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20%

 Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 20%

 Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%
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9. Giáo trình bắt buộc:

1. Tài liệu bắt buộc

 Nguyễn Thừa Hợp, Phương trình đạo hàm riêng, NXB 
ĐHQGHN (2001).

 Bernard Deconinck, Methods of applied mathematics III: 
PDEs, University of Washington (2010).

2. Tài liệu tham khảo thêm

 Trần Đức Vân, Giáo trình Phương trình vi phân đạo hàm riêng, 
(in lần thứ II), NXB ĐHQG HN (2005).

 L. C. Evans, Partial Differential Equations, American 
Mathematical Society, 2ed,  2010.

 Bernard Deconinck, et. al., The Method of Fokas for Solving 
Linear Partial Differential Equations, Society for Industrial and 
Applied Mathematics, 2014.

10. Tóm tắt nội dung học phần:

Chương trình Phương trình đạo hàm riêng cho lớp ĐTCNKHTN Toán 

gồm các nội dung chính sau đây:
 Phương trình đạo hàm riêng cấp 1 đơn giản.

 Phân loại phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai.

 Phương trình Laplace và hàm điều hoà, các tính chất của hàm điều 
hoà, các bài toán biên Dirichlet và Neumann đối với hàm điều hoà. 
Lý thuyết thế vị.

 Phương trình truyền sóng. Các bài toán Cauchy và bài toán hỗn hợp 
đối với phương trình truyền sóng. Phương pháp Fourier.

 Phương trình truyền nhiệt. Nguyên lý cực đại cực tiểu đối với 
nghiệm của phương trình truyền nhiệt. Các bài toán Cauchy và bài 
toán hỗn hợp của phương trình truyền nhiệt.

 Phương pháp Fokas.     

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Mở đầu về phương trình đạo hàm riêng. Phân loại phương 
trình tuyến tính cấp 2. Khái niệm về đặc trưng.

1.  Mở đầu về phương trình đạo hàm riêng.

        1.1  Các định nghĩa cơ bản về phương trình đạo hàm riêng.

             1.2  Các ví dụ dẫn đến phương trình đạo hàm riêng.

 Phương trình vận chuyển (transport equations).

 Phương trình dao động của dây.

 Phương trình dao động của màng.
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 Phương trình truyền nhiệt trong môi trường đẳng hướng.

 Phương trình Laplace.

2.   Phân loại phương trình tuyến tính cấp 2 trong trường hợp hai biến.

3.   Khái niệm về đặc trưng.

4.   Bài toán Cauchy và bài toán Cauchy với dữ kiện cho trên mặt đặc trưng.

5.   Sự phụ thuộc liên tục của nghiệm của bài toán biên đối với phương trình 
đạo hàm riêng vào các dữ kiện biên.

Chương II: Phương trình đạo hàm riêng cấp 1

1.  Phương trình thuần nhất.

2.  Phương trình không thuần nhất.

3.  Hiện tượng sốc (shock).

              3.1  Định nghĩa thời điểm sốc.

              3.2  Điều kiện Rankine-Hugoniot.

Chương III: Phương trình Laplace và hàm điều hoà

1.  Phương trình Laplace và hàm điều hoà.

1.1  Định nghĩa hàm điều hoà.

              1.2  Nghiệm cơ bản của phương trình Lapace.

              1.3  Công thức Green đối với toán tử Laplace.

              1.4  Biểu diễn tích phân của hàm điều hoà.

2.  Các tính chất cơ bản của hàm điều hoà.

              2.1  Định lý giá trị trung bình của hàm điều hoà.

              2.2  Nguyên lý cực đại đối với hàm điều hoà.

3.  Bài toán Dirichlet đối với phương trình Laplace.

              3.1  Bài toán Dirichlet trong.

 Định nghĩa bài toán Dirichlet trong. Định lý duy nhất và sự
phụ thuộc liên tục của nghiệm vào dữ kiện biên.

 Hàm Green đối với bài toán Dirichlet.

 Hàm Green đối với hình cầu và công thức Poisson.

              3.2 Định lý trung bình đảo. Định lý Harnack, định lý Liouville.

              3.3  Bài toán Dirichlet ngoài đối với phương trình Laplace.

 Định nghĩa bài toán Dirichlet ngoài và định lý duy nhất và sự
phụ thuộc liên tục của nghiệm vào dữ kiện biên.

 Phép biến đổi Kenvin.

 Công thức Poisson đối với miền ngoài của hình cầu.
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 Dáng điệu của hàm điều hoà tại vô tận.

              3.4 Bài toán Neumann trong và ngoài đối với phương trình 
Laplace. Định nghĩa các bài toán Neumann trong và ngoài và định lý duy 
nhất nghiệm.

              3.5  Giải bài toán Dirichlet trong hình tròn bằng phương pháp tách 
biến. 

             3.6  Sự tồn tại nghiệm của bài toán Dirichlet trong phương pháp 
nghiệm trên nghiệm dưới.

 Hàm điều hoà trên, hàm điều hoà dưới và các tính chất.

 Nghiệm trên, nghiệm dưới của bài toán Dirchlet trong và các 
tính chất.

 Định lý tồn tại nghiệm của bài toán Dirchlet trong đối với 
phương trình Laplace.

Chương IV. Phương pháp thế vị

1.  Khái niệm về thế vị và các tính chất của thế vị.

              1.1  Thế vị khối. Tính liên tục và khả vi của thế vị khối.

              1.2  Thế vị lớp kép. Tính gián đoạn của thế vị lớp kép qua mặt lấy 
tích phân.

              1.3  Thế vị lớp đơn. Tính liên tục của thế vị lớp đơn và tính gián 
đoạn của đạo hàm theo pháp tuyến của thế vị lớp đơn qua mặt lấy tích phân.

2.  Áp dụng phương pháp thế vị khảo sát các bài toán biên Dirichlet và 
Neumann đối với phương trình Laplace.

              2.1   Phương trình tích phân với nhân bất thường yếu . Các định lý 
Fredholm.

              2.2  Đưa các bài toán Dirchlet và Neumann đối với phương trình 
Laplace về phương trình tích phân với nhân bất thường yếu.

              2.3  Khảo sát các phương trình tích phân.

              2.4  Chú ý về trường hợp các bài toán Dirichlet và Neumann trên 
mặt phẳng.

Chương V. Phương trình truyền sóng

1.  Bài toán Cauchy.

             1.1   Định nghĩa bài toán Cauchy của phương trình truyền sóng và 
định lý duy nhất nghiệm.

             1.2  Công thức nghiệm của bài toán Cauchy của phương trình 
truyền sóng. 

 Công thức Kirchoff.

 Phương pháp hạ thấp. Công thức Poisson và công thức 
d’Alembert.
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             1.3   Sự phụ thuộc liên tục của nghiệm bài toán Cauchy của phương 
trình truyền sóng vào dữ kiện ban đầu.

2.  Giải thích về ý nghĩa vật lý.

3.  Bài toán hỗn hợp.

             3.1   Định nghĩa bài toán hỗn hợp đối với phương trình truyền sóng 
và định lý duy nhất nghiệm.

             3.2   Sự phụ thuộc liên tục của nghiệm của bài toán hỗn hợp vào các 
dữ kiện ban đầu.

             3.3   Phương pháp tách biến giải bài toán hỗn hợp.

             3.4   Sơ đồ tổng quát của phương pháp tách biến. Áp dụng cho bài 
toán dao động của màng.

Chương VI. Phương trình truyền nhiệt

1.   Nguyên lý cực đại và cực tiểu dối với nghiệm phương trình truyền nhiệt.

   1.1   Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt. 

              1.2  Tính duy nhất nghiệm và tính phụ thuộc liên tục của nghiệm 
vào dữ kiện ban đầu của bài toán Cauchy.

              1.3  Nghiệm của bài toán Cauchy của phương trình truyền nhiệt. 
Công thức Poisson. Nghiệm cơ bản của phương trình truyền nhiệt.

2.   Bài toán hỗn hợp.

              2.1  Định nghĩa bài toán hỗn hợp đối với phương trình truyền nhiệt. 
Định lý duy nhất nghiệm và sự phụ thuộc liên tục của nghiệm vào dữ kiện 
biên và dữ kiện ban đầu.

              2.2  Giải bài toán hỗn hợp bằng phương pháp tách biến.

              2.3  Giải bài toán hỗn hợp bằng phương pháp hàm Green.

Chương VII. Phương pháp Fokas

1.   Nhắc lại công thức Green, bổ đề Jordan.

2.   Bài toán Cauchy trên toàn trục cho phương trình tiến hóa (evolution).

3.   Bài toán trên nửa trục và trên đoạn hữu hạn.
               3.1  Bài toán biên hỗn hợp cho phương trình truyền nhiệt.
               3.2  Bài toán biên hỗn hợp cho phương trình tiến hóa cấp 3. 


