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Câu 1. (2 điểm) Cho Ω là tập mở bị chặn trong Rn. Phát biểu và chứng minh đánh giá tiên
nghiệm cho bài toán biên {

∆u + cu = f trong Ω,
u = ϕ trên ∂Ω.

Câu 2. (2 điểm) Phát biểu các tính chất giá trị trung bình cho nghiệm của phương trình
truyền nhiệt.

Câu 3. (2 điểm) Phát biểu và chứng minh đánh giá năng lượng địa phương cho nghiệm
phương trình utt −∇ · (a∇u) = f , với a là hằng số dương.

Câu 4. (3 điểm) Giải bài toán biên cho phương trình Poisson trong quạt

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

với điều kiện biên u(0, y) = u(x, 0) = 0, 0 < x, y < 1, và u(x, y) = y2 khi x2 + y2 = 1. Hỏi
nghiệm tìm được có cổ điển không?

Câu 5. (2 điểm) Xét bài toán biên hỗn hợp

utt − 4uxx = 0 trong (0, π)× (0, ∞),

ux(0, t) = ux(π, t) = 1 khi t ≥ 0,

u(x, 0) = x, ut(x, 0) = π/2− x khi 0 ≤ x ≤ π.

(a) Tìm một hàm v(x, t) = ax + bt để vx(0, t) = vx(π, t) = 1. Đặt w = u− v thì w thỏa
mãn bài toán mới nào?

(b) Tính sóng tiến, sóng lùi cho bài toán cho w. Từ đó hãy vẽ đồ thị cho u tại các thời điểm
t = π/4, π/2, 3π/4.

Câu 6. (1 điểm) Cho u1, u2 là hai nghiệm bị chặn của phương trình truyền nhiệt trong Ω×
(0, T), với Ω là tập mở trong Rn và T > 0. Hãy chứng minh rằng

sup
Ω×(0,T)

(u2
1 + u2

2) ≤ sup
∂p(Ω×(0,T))

(u2
1 + u2

2).

Chú ý: Học viên không được sử dụng tài liệu.
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Lời giải 1. [2 điểm]

Phát biểu. 1
Chứng minh. 1

Lời giải 2. [2 điểm]

Phát biểu trung bình mặt cầu. 1
Phát biểu trung bình hình cầu. 1

Lời giải 3. [2 điểm]

Phát biểu. 1
Chứng minh. 1

Lời giải 4. [3 điểm]

(a) Chuyển sang hệ tọa độ cực
urr +

1
r

ur +
1
r2 uθθ = r2 sin(2θ)/2, khi 0 < r < 1, 0 < θ < π/2,

u(r, 0) = u(r, π/2) = 0 khi 0 ≤ r ≤ 1,
u(1, θ) = sin2 θ khi 0 ≤ θ ≤ π/2.

0.5

Chuỗi nghiệm

v(r, θ) =
∞

∑
n=1

Rn(r) sin(2nθ).

0.5

Thay vào phương trình{
R1” + R′1/r− 4R1/r2 = r2/2 ,
Rn” + R′n/r− 4n2Rn/r2 = 0 khi n 6= 1.

0.5
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Thay vào điều kiện biên trên đường tròn

Rn(1) =
4
π

∫ π/2

0
sin2(θ) sin(2nθ)dθ =

1/2 khi n = 1,
(−1)n(2n2 − 1) + 1

4(n− n3)
khi n 6= 1.

0.5

Tính Rn(r). 0.5
Nghiệm không cổ điển. 0.5

Lời giải 5. [2 điểm]

(a) Hàm v(x, t) = x còn w = u− v thỏa mãn bài toán

wtt = 4wxx trong (0, π)× (0, ∞)

wx(0, t) = wx(π, t) = 0, t ≥ 0, và w(x, 0) = 0, wt(x, 0) = π/2− x, 0 ≤ x ≤ π.

0.5

(b) Thác triển chẵn, chu kỳ 2π các điều kiện ban đầu w(x, 0) = 0, wt(x, 0) = π/2− x
được các hàm f ∗, g∗.

0.5

Tính ∫ π

−π
g∗(s)ds = 0

nên sóng tiến-lùi là các hàm tuần hoàn chu kỳ 2π.

0.5

Tính sóng tiến, sóng lùi, vẽ đồ thị. 0.5

Lời giải 6. [1 điểm]

Đặt v(x, t) = u2
1(x, t) + u2

2(x, t). Tính vt − ∆v ≤ 0. 0.5
Sử dụng nguyên lý cực đại yếu chỉ ra điều cần chứng minh. 0.5

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017
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