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1. Perhatikan gambar berikut
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(a) Jika diketahui f (t) berperiode 3, sketsakan f (t) pada selang [−3, 6]. Tentukan
tiga suku tak nol pertama deret Fourier dari f (t).

(b) Sketsakan fE(t) pada selang [−3, 6] yang merupakan perluasan dari f (t) sebagai
fungsi genap. Tentukan tiga suku tak nol pertama deret Fourier cosinus dari f (t).

2. Tentukan semua nilai eigen dan fungsi eigen dari masalah nilai eigen berikut:

y′′ + λy = 0, y′(0) = 0, y(L) = 0.

3. Diketahui suatu batang penghantar homogen dengan koefisien distribusi panas k,
panjang L, dan kedua ujung terisolasi. Penyebaran panas pada batang mengikuti
persamaan ut = kuxx dengan syarat batas ux(0, t) = ux(L, t) = 0.

(a) Terapkan metoda separasi variabel, dan buktikan bahwa solusinya berbentuk
deret

u(x, t) = a0/2 +
∞

∑
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nπ
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2
kt cos
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.

(b) Jika diketahui temperatur awal u(x, 0) = 1 + cos πx
L , untuk 0 < x < L. Tentukan

temperatur tiap saat u(x, t).

(c) Tentukan juga steady state temperatur yang tercapai saat t→ ∞.

4. Diketahui dawai 1-dimensi yang kedua ujungnya terikat erat, panjangnya L = 2
satuan dan c ≡ T

ρ = 2. Jika gaya gesek diabaikan, maka simpangan dawai tiap saat
u(x, t) diketahui berupa

u(x, t) =
∞

∑
n=1

(an cos nπt + bn sin nπt) sin
nπ

2
x.

Diketahui simpangan awal dawai u(x, 0) = 0, dan kecepatan awal ut(x, 0) = 0.4 sin 2πx,
tentukan simpangan dawai tiap saat t. Tentukan simpangan terbesar dawai u(x, t)
saat t = 1/8? Setelah waktu yang cukup lama, apakah dawai akan berhenti bergetar?
Jelaskan!


