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Câu 1. Xét bài toán Cauchy:

ut(x, t) + (1− u2(x, t))ux(x, t) =0 khi t > 0, x ∈ R,

u(x, 0) =


0 khi x < 0,
1 khi 0 < x < 1,
2 khi x > 1,

(i) Vẽ các đường đặc trưng. Từ đó xác định miền chỉ có một đường đặc trưng đi qua và
nghiệm trong miền này.

(ii) Xác định sốc. Từ đó giải nghiệm của bài toán trên.

(iii) Vẽ đồ thị nghiệm u(x, t) tại các thời điểm t = 1/4, 1/2, 1.

Câu 2. Hàm nhiệt độ u(x, t) của một thanh kim loại chiều dài π thỏa mãn phương trình

ut(x, t) = 4uxx(x, t) + f (x, t), t > 0.

Nếu đặt trục tọa độ sao cho thanh có một đầu tại gốc, đầu kia đặt tại x = π thì hai đầu cách
nhiệt. Nhiệt độ ban đầu của thanh ϕ(x).

(i) Thiết lập bài toán cho hàm nhiệt độ u(x, t).

(ii) Khi ϕ(x) = 0 hãy chứng minh∫ π

0
u2(x, t)dx ≤ t

∫ t

0

(∫ π

0
f 2(x, s)dx

)
ds, t > 0,

với u(x, t) là nghiệm của bài toán thiết lập phần (i).

(iii) Cho f (x, t) = e−t + cos3(x), ϕ(x) = x. Hãy tìm nghiệm u(x, t) của bài toán thiết lập
phần (i).
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