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Sil-a pastj-kan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT
muka surat yarrg bercetak sebelum anda niemulakan peperiksaan
ini.

Jawab I"IANA-I4ANA EMPAT soalan sahaja.
xesemuffiab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Medan keupayaan graviti bagi sesuatu badan
3-dlmensi diberi oleh

f llr -u = Gp 
,j.J.J fr du

Buktikan bahawa kornponen tegak anomali graviti,
gz, diberikan oleh

sz=Goili -*
(2s/roo)

(b) Keupayaan magnet A bagi sesuatu badan 3-dim.ensi
diberikan oleh'

| | | /r \
" = -.l .Jj u'v (F/ u"

Buktikan bahawa A bagi badan 2-dinensi ialah

tt -A = -2 I I u'o ([n R) dxdz
,;
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(c) Bincangkan secara
polasi kuadratik.

lzcB 47L/3)
2-

ringkas tentang kaeoah inter-
Andaikan persamaan

6*2 + t6

Katakan anggaran pertarna bagi titik minimurn ialah
*o = 6. oengan menggunakan kaedah interpolasi
kuaclratik, cari anggaran baru titik minimum '
selepas satu lelaran. Bandingkan anggaran anda
dengln nilai x bagi titik mi-nj-murn yang benar.

(a)2.

(b)

(a)?

( 5o,/1oo)

Tuliskan karangan tentang kaedah songsangan
lelaran dalarn tafsiran data geofizik.

( 3olroo)

Tuliskan karangan tentang kaedah Talwani bagi
perhitungan anomali graviti bagi badan 3-dj-nensi'

( 7olloo)

Medan keupayaan elektrik bagi bumi dengan
perlapisan mengufuk ialah

grl f- -\z -\z \2.
u ='ol= { t"-r' + e(tr)e-rz + x(1,)eI'7to(rr)d,\

z'fi I

'o

Senaraikan syarat-syarat sempadan y?19. boleh
digunakan bagi penyelesaian fungsi 0 (I) dan x(l)
di dalam setiaP laPisan.

Tunjukkan bahawa di permukaan tanah V boleh
ditulis sebagai

Pr rv=fr i* tr +
Jo

2e- (.I) lJ (rr)dI
IO

Buktikan bahawa bagi mocrel dua-Iapisan eI(I)
diberikan oleh

, -2),hrKt€
r /.. I = --L--v'f \ /\ ' t-2 rh1* l--kl.
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di nnana kt = (oz ol / (0, + pf )

hI = ketebalan laPisan Pertama

(7 5 /LOO)

(b) Persamaan kerintangan ketara bagi susunatur Wenner
ialah

akan menghasilkan persamaan kerintangan ketara

l-pa, = 2a I r (r) [Jor (a) JoQra) ]dr
,o

Buktikan bahawa fungsi bantu

I'' (),) = q1s-91

0.,=ffiffi

a

( 25/roo)

4. (a) TuLiskan karangan tentang kaedah penurunan
tercuram.

( zolroo)

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

E (;) = (*t q2 + :x22 6,)2

Dengan menggunakan kaedah penurunan tercuram,
carikan anggarall bagi tit,ik minimunt selepas satu
lelaran kalau titik awal io ialah (6,8).

Bandingkan titik baru dengan titik minin'.um yang
benar.

( 3O,/1OO)

a
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lzcn 47r/3)
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5. (a) Huraikan dengan jelas semua langkah yang terlibat
dalam kaedah pentafsiran lelaran automatik untuk
data kerintangan.

(5O,/1OO)

(b) Bincangkan dengan terperinci kaedah sirnpleks untuk
rnenyelaraskan nil-ai parameter-parameter model
supaya mencapaj. padanan optimum dengan data
lapangan.

( sol1oo)

- ooooooo -
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