
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ  
Năm học: 2020-2021 

Môn thi: Phương trình vi phân và đạo hàm riêng 
Thời gian: 120 phút 

(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu) 

Phần I: Lý thuyết (sinh viên chọn bài 1 hoặc bài 2)  

Bài 1: 

Đặt một vật có nhiệt độ 100 C vào trong căn phòng có nhiệt độ 30C, sau 10 

phút nhiệt độ của vật giảm xuống còn 60C. Em hãy tìm quy luật làm nguội vật đó, 

và sau bao lâu nhiệt độ của vật sẽ giảm xuống 40C? Giả sử nhiệt độ trong phòng 
tăng lên không đáng kể.  

Bài 2:  

Một vật thể có khối lượng m rơi tự do theo phương thẳng đứng từ độ cao nào 
đó với vận tốc ban đầu bằng không. Khi rơi vật chịu sức cản của không khí tỷ lệ 
với bình phương vận tốc của vật. Tìm quy luật chuyển động của vật.  

Phần II: Bài tập 

Bài 1: Giải phương trình vi phân 

𝑥 𝑦 − 2𝑥𝑦 + 2𝑦 = 𝒂𝑥  

Biết một nghiệm riêng của ODE thuần nhất là 𝑦 = 𝑥 

Với a là số thứ tự trong danh sách thi 

Bài 2: Tìm nghiệm tổng quát của ODE 

𝑦 + 𝑦 + 𝑦 + 𝑦 = 𝑥𝑒𝒂  

Với a là số thứ tự trong danh sách thi. 

Bài 3: Giải hệ phương trình 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 4𝑦 + 𝒂𝑧

𝑑𝑧

𝑑𝑥
= 3𝑦 + 4𝑧
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Với a là số thứ tự trong danh sách thi.  

Bài 4: Giải hệ phương trình sau 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦 + 𝑧 + 𝑥 − 𝒂

𝑑𝑧

𝑑𝑥
= −2𝑦 + 4𝑧 + 6

 

Với a là số thứ tự trong danh sách thi. 

Bài 5:  

Cho sợi dây dài b với hai đầu gắn chặt, tìm nghiệm của phương trình dao động nếu 
hình dạng ban đầu của sợi dây là một hình thang có độ cao bằng h, vận tốc ban đầu 
bằng không (như hình vẽ). 

 

Bài 6: Giải phương trình đạo hàm riêng sau 

𝑢 = 𝑢 ; 0 < 𝑥 < 𝜋

𝑢(0, 𝑡) = 𝑡  ;   𝑢 (𝜋, 𝑡) = 1

𝑢(𝑥, 0) = 1 + 𝑥  ;   𝑢 (𝑥, 0) = 1
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