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Câu 1. (3 điểm) Một sợi dây chiều dây π dao động tuân theo phương trình truyền sóng với
tốc độ lan truyền 1. Hai đầu sợi dây tự do. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái cân bằng và vận tốc
ban đầu

g(x) =

{
1 nếu 0 ≤ x ≤ π/2,
0 nếu π/2 < x ≤ π.

(a) Thiết lập bài toán cho hàm biên độ dao động u(x, t). Tính sóng tiến, sóng lùi.
(b) Vẽ đồ thị nghiệm u(x, t) tại các thời điểm t = π/4, π/2, 3π/4. Hỏi u(x, π/4) không khả
vi theo x tại những đâu?
(c) Tính limt→+∞ u(x, t), 0 ≤ x ≤ π.

Câu 2. (3 điểm) Xét bài toán biên hỗn hợp

ut(x, t) =uxx(x, t)− u(x, t), x > 0, t > 0,

u(0, t) = 0, t ≥ 0,

u(x, 0) = u0(x), x ≥ 0.

(a) Xác định quan hệ địa phương và quan hệ tán sắc ω = ω(k) cho bài toán.

(b) Giả sử nghiệm của bài toán thỏa mãn lim
L→+∞

sup
t>0

(|ux(L, t)| + |u(L, t)|) = 0. Hãy xác

định quan hệ toàn cục của bài toán.

(c) Chứng minh rằng

lim
|k|→∞

k2
R+1−k2

I≥0

∫ T

0
e(t−T)ω(k)ux(0, t)dt = 0 (với k = kR + ikI , T > 0).

Từ đó dùng bổ đề Jordan mô tả quá trình bẻ cong đường lấy tích phân.

(d) Chứng minh rằng

lim
|k|→∞
kI>1

∫ ∞

0
eikxu(x, T)dx = 0 (với k = kR + ikI , T > 0).

Từ đó xác định công thức nghiệm cho bài toán.

Câu 3. (3 điểm) Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong quạt

uxx(x, y) + uyy(x, y) = 0, Q = {(x, y)| x2 + y2 < 1, x > 0, y > 0},



với điều kiện biên ux(0, y) = 0, u(x, 0) = 0 và u(x, y) = min{x, y} khi x2 + y2 = 1.
(a) Bằng phương pháp tách biến tìm nghiệm của bài toán trên.
(b) Chứng minh rằng hàm

ū(x, y) =

{
u(x, y) khi x ≥ 0,
u(−x, y) khi x < 0,

là hàm điều hòa trong nửa hình tròn {(x, y)| x2 + y2 < 1, y > 0}.
(c) Chứng minh rằng 0 < u(x, y) < y, (x, y) ∈ Q.

Câu 4. (3 điểm) (a) Phát biểu và chứng minh đồng nhất thức Green.
(b) Cho hàm ϕ : (−1, 1)→ R khả vi liên tục đến cấp 2 thỏa mãn ϕ(0) = ϕ′(0) = 0. Xét phần
đường tròn Sr = {(x, y)| x2 + y2 = r2, y ≥ ϕ(x)}, 0 < r < 1. Chứng minh rằng

lim
r→0+

|Sr|
πr

= 1 (với |Sr| là chiều dài của Sr).

Chú ý: Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
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