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Phụ lục 3- MẪU ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Kèm theo Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo

ban hành theo Quyết định số 1366/QĐ- ĐHQGHN,  ngày 25 tháng 04 năm 2012
của Giám đốc ĐHQGHN)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG

1. Mã học phần: ......................................................................................................

2. Số tín chỉ: 03

3. Học phần tiên quyết: 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5. Giảng viên (họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác): ................................

..................................................................................................................................

6. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ): 

-  Mục tiêu về kiến thức: Hướng cho sinh viên làm quen với phương trình đạo 
hàm riêng. 

-  Mục tiêu về kĩ năng: Nắm vững các phương pháp nghiên cứu các loại 
phương trình đạo hàm riêng cấp 1 và cấp 2, từ đó hướng cho sinh viên áp 
dụng vào việc giải quyết một số vấn đề ứng dụng của toán học vào thực tế.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập…): Sinh viên cần trau dồi khả năng tự
học, tự nghiên cứu.

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá: 

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

   - Thi giữa kỳ: 30%

   - Thi cuối kỳ: 50%

8. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản): 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Nguyễn Thừa Hợp, “Giáo trình phương trình đạo hàm riêng”, Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2006.

2. Qing Han, “A basic course in partial differential equations”, American 

Mathematical Society, 2010.
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3. Walter A. Strauss, “Partial Differential Equations: An Introduction, 2nd”, 

John Wiley & Sons, Ltd, 2008.

- Tài liệu tham khảo thêm (khuyến khích các tài liệu tiếng Anh)

1. Lawrence C. Evans, “Partial differential equations, 2nd”, American 

Mathemtical Society, 2010.  

2. Gerald B. Folland, “An introduction to partial differential equations, 2nd”,

Princeton University Press, 1995.

3. Jurgen Jost, “Partial differential equations, 3rd”, Springer, 2013.

9. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ): 

Chuyên đề bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Nghiên cứu các loại phương trình vi phân đạo hàm riêng cấp 1.

- Ôn lại một số kiến thức về phương trình vi phân đạo hàm riêng cấp 2.

- Nghiên cứu phương trình Laplace.

- Nghiên cứu phương trình truyền nhiệt.

- Nghiên cứu phương trình truyền sóng.

10. Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục)

Chương 1. (10 tiết)  Phương trình vi phân cấp 1

1.1. Siêu mặt không đặc trưng

1.2. Phương pháp đặc trưng

1.2.1. Phương trình tuyến tính thuần nhất

1.2.2. Phương trình tựa tuyến tính

1.2.3. Phương trình phi tuyến tổng quát

1.3. Các ước lượng tiên nghiệm

1.3.1. L∞ – đánh giá

1.3.2. L2 – đánh giá

1.3.3. Nghiệm yếu

Chương 2. (5 tiết) Nhắc lại phương trình đạo hàm riêng cấp 2

               2.1. Phân loại
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               2.2. Đánh giá năng lượng

               2.3. Phương pháp tách biến

                              2.3.1. Bài toán biên Dirichlet

                              2.3.2. Bài toán biên hỗn hợp

Chương 3. (10 tiết) Phương trình Laplace

               3.1. Nghiệm cơ bản

                         3.1.1. Đẳng thức Green

                         3.1.2. Các hàm Green

                         3.1.3. Công thức tích phân Poisson

                         3.1.4. Tính chính quy hàm điều hòa

               3.2. Các tính chất giá trị trung bình

               3.3. Nguyên lý cực đại

                         3.3.1. Nguyên lý cực đại yếu

                         3.3.2. Nguyên lý cực đại mạnh

                         3.3.3. Các ước lượng tiên nghiệm

                         3.3.4. Đánh giá gradient

                         3.3.5. Kỳ dị bỏ được

                         3.3.6. Phương pháp Perron

               3.4. Phương trình Poisson

                         3.4.1. Nghiệm cổ điển

                         3.4.2. Nghiệm yếu

Chương 4. (8 tiết) Phương trình truyền nhiệt

               4.1. Biến đổi Fourier

                         4.1.1. Các tính chất

                         4.1.2. Các ví dụ

               4.2. Nghiệm cơ bản

                         4.2.1. Bài toán giá trị ban đầu

                         4.2.2. Tính chính quy của nghiệm
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                         4.2.3. Bài toán không thuần nhất

               4.3. Nguyên lý cực đại

                         4.3.1. Nguyên lý cực đại yếu

                         4.3.2. Nguyên lý cực đại mạnh

                         4.3.3. Các ước lượng tiên nghiệm

Chương 5. (9 tiết) Phương trình truyền sóng

               5.1. Phương trình truyền sóng 1-chiều

                         5.1.1. Bài toán giá trị ban đầu

                         5.1.2. Bài toán biên hỗn hợp

               5.2. Phương trình truyền sóng nhiều chiều

                         5.2.1. Phương pháp trung bình cầu

                         5.2.2. Trường hợp ba chiều

                         5.2.3. Trường hợp hai chiều

                         5.2.4. Các tính chất của nghiệm

                         5.2.5. Trường hợp số chiều lẻ

                         5.2.6. Trường hợp số chiều chẵn

                         5.2.7. Tính chất toàn cục

                         5.2.8. Nguyên lý Duhamel

               5.3. Đánh giá năng lượng

Chú ý! (Phân bố số tiết học cho từng chương, không cần phân bố số tiết đến 

từng mục, tiểu mục)


