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Caâu 1 (1,5 ñieåm)   Anh/Chò haõy neâu teân caùc caùch giaûi heä phöông trình tuyeán tính (chæ neâu teân maø 
khoâng caàn trình baøy caùch giaûi). Giải vaø bieän luaän heä phöông trình sau tuyeán tính sau. 
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Caâu 2 (1,5 ñieåm) (Resale value problem) Giaù trò baùn laïi  cuûa moät maùy sau t naêm seõ giaûm vôùi toác 
ñoä tyû leä vôùi hieäu giöõa giaù trò hieän taïi vaø giaù trò pheá lieäu cuûa maùy. Töùc laø, neáu  laø giaù trò pheá lieäu 
cuûa maùy thì  thoûa phöông trình 
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   , vôùi 0 constk  laø haèng soá tyû leä 

Giaûi phöông trình xaùc ñònh  bieát giaù trò mua môùi cuûa maùy laø $60.000, giaù trò 6 naêm sau laø 
$10.000 vaø giaù trò pheá lieäu  = $1000. 
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Caâu 3 (1,5 ñieåm)  AÙp duïng pheùp bieán ñoåi Laplace giaûi heä phöông trình vi phaân 

 , vôùi ñieàu kieän  x(0) = 0,    y(0) = 0  
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Caâu 4  (2 ñieåm) (Moâ hình dao ñoäng) 

AÙp duïng pheùp bieán ñoåi Laplace giaûi phöông trình vi phaân 

teyyy t 2cos68'9''    vôùi  ñieàu kieän 0)0( y  vaø  0)0(' y

Chứng tỏ rằng sau khoảng thời gian  đủ lớn nghiệm của phương trình vi phân, , biểu diễn xấp xỉ 
một dao động điều hòa theo thời gian t . Xác định vị trí cân bằng và biên độ dao động này. 
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Caâu 5 (2 ñieåm) (Moâ hình taêng tröôûng logictic coù thu hoaïch-Logictic growth with harvesting) 

Baïn tham gia vaøo moät döï aùn  troàng, chaêm soùc, baûo toàn, phaùt trieån khai thaùc beàn vöõng moät khu röøng. 
Giaû söû löôïng röøng (taïm söû duïng ñôn vò laø: ñôn vò röøng) ôû thôøi ñieåm t  (ñôn vò tính laø naêm) ñöôïc xaáp xæ bôûi haøm 

, thoûa phöông trình vi phaân logistic coù thu hoaïch  )(ty

)()8()(' tHykyty    

trong ñoù  laø haèng soá tyû leä, laø toác ñoä thu hoaïch.  0 constk )(tH

Giaûi phöông trình tìm bieát: , )(ty 025.0k 6)0( y
.0

(taïi thôøi ñieåm baét ñaàu döï aùn coù 6 ñôn vò röøng), 
= 0.2 (toác ñoä khai thaùc lieân tuïc haøng naêm laø  ñôn vò röøng).  Löôïng röøng seõ xaáp xæ bao nhieâu 

sau  khoaûng thôøi gian t ñuû lôùn? 
)(tH 2

Caâu 6 (1,5 ñieåm) (Moâ hình daân soá Theá Giôùi)  

Daân soá Theá giôùi sau t naêm tính töø naêm 2018 laø , ñôn vò tính tyû ngöôøi, ñöôïc xaáp xæ bôûi moâ hình logistic 
thoûa phöông trình vi phaân 
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  vôùi  (töùc laø, naêm 2018 daân soá Theá Giôùi  laø tyû ngöôøi-“6/2018”) 62,7)0( p 62,7

a) Dựa theo moâ hình treân, hãy xác định toác ñoä taêng daân soá cuûa Theá giôùi naêm 2018.  

b) Lần lượt aùp duïng phöông phaùp Euler và phöông phaùp Euler cải tiến vôùi , öôùc tính daân soá Theá 
giôùi naêm 2025. (trình bày bằng cách tính và viết vào bảng nhö sau)  
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Năm t Giá trị gần đúng theo 

phöông phaùp Euler  
(Euler’s Method) Euler's 

MethodImpr(( 

Giá trị gần đúng theo 
phöông phaùp Euler cải tiến 
(Improved Euler’s Method) 
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1 
  

…… …… 

 Ghi chuù :  Caùn boä coi thi khoâng ñöôïc giaûi thích ñeà thi. 

 

                                                          CHUAÅN ÑAÀU RA 
Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra của học phần  

(về kiến thức) 

Caâu 1: Naém vöõng pheùp toaùn ma traän vaø caùc caùch giaûi heä phöông trình tuyeán 
tính. 

G1: 1.1, 1.2  

G2:2.1.3, 2.1.4 , 2.4.2,2.6;2.7 

Caâu 2, 3, 4, 5: Nhaän daïng ñöôïc caùc baøi toaùn trong thöïc teá  ñöôïc moâ hình bôûi 
phöông trình hoaëc heä phöông trình vi phaân. Giaûi ñöôïc phöông trình, heä 
phöông trình vi phaân vaø hieåu ñöôïc yù nghóa caùc keát quaû tìm ñöôïc. 

G1: 1.1, 1.2, G2:2.1,2.3 

2.4.2,  2.4.3,  2.4.4, 2.4.6  

Caâu 6:  Giaûi gaàn ñuùng phöông trình vi phaân baèng phöông phaùp soá vaø öùng 
duïng vaøo thöcï teá. 

G1: 1.1; G2:2,2.1,2.3 

G2:2.1,  2.1.2, 2.4.2 
                                                                                                                              Ngaøy   8   thaùng 6  naêm  2018 

                                                                                                          Thoâng qua Boä moân Toaùn 

 - 2 -


	 vôùi  (töùc laø, naêm 2018 daân soá Theá Giôùi  laø tyû ngöôøi-“6/2018”)
	a) Dựa theo moâ hình treân, hãy xác định toác ñoä taêng daân soá cuûa Theá giôùi naêm 2018. 
	b) Lần lượt aùp duïng phöông phaùp Euler và phöông phaùp Euler cải tiến vôùi , öôùc tính daân soá Theá giôùi naêm 2025. (trình bày bằng cách tính và viết vào bảng nhö sau) 

