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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab mana-mana EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia
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l. (a) Bincangkan parameter-parameter model dalam tafsiran kaedah geofzik.
(30/100)

O) Daripada persamaan medan keupayaan graviti

u =Gpflh pers.(r)

(i) Buktikan bahawa komponen tegak anornali gavrh, gr, dib€rikan
oleh

s, =GpflG#

(ii) Daripada persamaan (1), juga buktikan bahawa medan keupay"an
graviti bagi jasad dua dimensi ialah

u =Gplll^*
dan juga buktikan bahawa komponen tegak anomali graviti jnsa.l
dua dimensi ialah

s" =2Gp Wr"- pers. (2)

(70l100)

2. (a) Dalam Kaedah Berangka terangkan tiga punca ralc iaitr,

(i) Ralat'input'
(iD Ralat'roundoff
(iii) Ralat'truncation'

(30/100)

(b) Daripada persamaan medan keupayaan magnet

u=-lllp."[*F

(D Buktikan bahawa komponen tegak medan magnet ialah

H =rfffL( tL*uL*NAlrr)f" JjJdz\ 6x 6y 5z)\R)
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(ii) Juga buktikan bahawa H" bagi jasad dua dimensi ialah

H, = 2r II*(t*. " *}r R)dxdz

(iii) Buktikan bahawa persamaan bagr H" di bahagian (ii) jrya boleh
ditulis sebagai

H" =2l(r-cosr v.cos2 ny''{xtufffa, 
(701100)

3. (a) Tuliskan karangan tentang kaedah pengoptimuman taklinear kuasa dua
terkecil.

(60/r00)

0) Andaikan fungsi ralat yang diberi oleh

E(7)=q*i(+@:-q'

Dengan bermula daripada titik awal (1,1) carikan titik yang banr selepas
satu lelaran. Bandingkan koordinat titik baru ini dengan titik minimsgl
yang benar.

(40/r00)

4. (a) Tuliskan karangan tentang kaedah penurunan tercuram.
(70/r00)

(b) Andaikan fungsi ralat dengan dua pembolehubatr yang diberikan oleh

E(7)=(*r-2)'+(4-D'

Dengan menggunakan kaedah penunman tercuram, carikan anggaran bagi
titik minimum selepas satu lelaran kalau titik awal 4 ialah ( 1, I ).

(30/100)

5 (a) Untuk model bumi n-lapisan, penyelesaim am kepada persamae Iaplace
bagi keupayaan elektrik yang diakibatkan oleh suatu sumber titik anrs
terus I yang dimasukkan pada permukaan model ialah
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(t*
v, = # J[.-" 

+0,(i,)e-b + X,(?.)e-] J"(ir)d].

di mana simbol-simbolnya mernbawa mekqirt biasa.

(i) Jelaskan sfinua parameter dal*m peffimaan di ms

(iD Bincangkan kelima-lima syard sempadal yang hrus dipenuhi
untuk kes ini.

(70/100)
(b) Bagi susunatur Wenner, kerinangan kffia diberi oleh:

-.
p. = 2d lrlr;1r"1u) - J"(2ra)ld]"

:

Buktikan bahawa ia boleh ditulis semula d"hm bentuk konvolusi s€bagai

o, = z'! {t}lJ, (e'-' ) - J,(\e'-t 1k'-' dv

(30/100)
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