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Câu 1. (3 điểm) Một thanh kim loại chiều dài π có nhiệt độ tuân theo phương trình truyền
nhiệt với hệ số khuếch tán 4. Một đầu thanh cách nhiệt, còn đầu kia có nhiệt độ 1000. Nếu
đặt hệ tọa độ sao cho đầu tại gốc có nhiệt độ 1000 còn đầu x = π cách nhiệt thì nhiệt độ ban
đầu của thanh f (x) = 1000 + x.
(a) Thiết lập bài toán cho hàm nhiệt độ u(x, t) của thanh.
(b) Giải nghiệm u(x, t) của bài toán ở câu (a). Hỏi nghiệm tìm được có cổ điển không?
(c) Chứng minh rằng 1000 < u(x, t) < 1000 + π, 0 ≤ x ≤ π, t > 0.

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

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

u(0, t) = u(L, t) = 0, t ≥ 0,

u(x, 0) = u0(x), 0 ≤ x ≤ L.

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

(b) Xác định quan hệ toàn cục. Dùng đối xứng của quan hệ tán sắc để giải nghiệm u(x, t).

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, y > 0},

với điều kiện biên uy(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) Xác định hàm Green cho bài toán trên, trong hệ tọa độ cực x = r cos θ, y = r sin θ. Từ đó
hãy chứng minh

lim
r→1−

u(r cos θ, r sin θ) = min{cos θ, sin θ}, 0 < θ < π.

Câu 4. (3 điểm) (a) Phát biểu và chứng minh định lý về điểm bất thường khử được trong
mặt phẳng.
(b) Cho hàm E(x) là nghiệm cơ bản của toán tử Laplace trong mặt phẳng R2 và S là đường
tròn đơn vị tâm tại gốc trong R2. Chứng minh rằng∫

S
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, ∀x ∈ S.

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


