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ARAHAN KEPADA CALON

Sita pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi SEMBILAN
bercetak sebslum anda memulakan peperiksaan ini.

Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.

Kertas soalan ini mengandungiTUJUH (7) soalan semuanya.

Semua soalan MESTILAH dijawab didalam Bahasa Malaysia.

Semua iawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.

(9) mukasurat
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Berikan psnerangan ringkas dengan bantuan lakaran untuk yang berikut:

il Tiub piezometer

iil Manometer

iiil Mikromanometer

iv] Manometer perbezaan songsang

( 5 markah)

lbl Satu manomet€r perbezaan mengandungicecair yang disambungkan ke dua

paip yang membawa dua bendalir yang berbeza seperli dalam gambarajah

la. Buktikan yang perbezaan tskanan untuk paippaip A dan B ialah

P4 - Pg s pg [$ZhZ + SShg Srh.l tr

Hajah 1(a)

{ 5 markah)

Untuk rRanometer di atas, peroleh tekanan dalam paip A jiltalau

h1 = 15sm

h2 s hg = 5sm

S2H$1s1

$3 E 13'6

Pg = 9"810 kPa

{ 5 rnarkah)
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lEtss 305/31

Satu manomeler songsang mengandungi minyak disambung kepada dua paip

msmbawa air. Peroleh tekanan dalam paip B apabila lekanan paip A ialah

14.7 kN/m2.

?0 sm

Rajah 1{c}

( 5 markah)
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2. lal Buktikan kadar alir paduan Q untuk;

il takuk segiempat seperti dalam gambarajah A(ali ialah;

e=?C6b@ssa
3

Rajah 2(a) i

( 5 markah)

iil takuk segitiga seperti dalam

0 s= -L C6 {eg tan
15

garnbarajah 2(b) ialah;

g 145t2

2

hI

( 5 nnarkah)

5/-

Rajah 2(a) ii
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Ib ] Berikan smpat kelsbihan takuk segitiga kalau dibandingkan dengan takuk

segiempat.

{ 5 markah}

lcl Peroleh kadar

2{c}" A.ndaikan

Rajah ztb)

allr O untuk takuk bertangga seperti dalam ga!'nbarajah

niNai O6 untuk setiap bahagian ialah 0"6.

40 sm

20 sn

5$n

30 22.5 15 2?.5 30

.l

Raiah 2(c)

'RJV
'1 ( 5 rnarkah)
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3, lal

6a

Untuk suatu cecair sempurna tak

paip tak seragam seperti dalam

berikut:

21 + Yr: + .P.1 = 22 +
29w

IEBS 305/31

boleh marnpat, mengalir melalui satu

garnbarajah 3(a), brlktikan porsamaan

vz? * Pa
29w

I
tA'

\r
\r

4

q.\,

oI-" tt 
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Rajah 3(a)

(10 markah)

tbI Nyatakan empat had kepada porsamaan di atas.

( 5 markah)
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Satu paip 300 m panjang mempunyai kecerunan 1 dalam 100 dan menirus

dari garispusat 1 m di bahagian atas ke 0.5 m di bahagian bawah seperti

dalam gambarajah 3(b). Air mengalir pada 5,400 liter seminit. Jikalau

tekanan di bahagian atas ialah 686.7 Pa, peroleh tekanan di bahagian

bawah.

lal4. Satu meter venturi

air, Palp tersebut

2"5 sm. Peroleh

venturi ialah 41 .2

Rajah stb)

{ 5 markah}

seperti di bawah digunakan untuk mengukur kadar alir

bergarlspusat 7.5 sm dan garl$pusat kerongkongan

kadar alir rnelalui palp dalam liter/min, apabila tunus

sm air. Andaikan pekali rneter venturi ialah 0.97.

(10 markah)
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5.

tb ] Satu oritis bergarispusat

I m. Kirakan kadar alir

jet dalarn rn/s di vena

pekali halaju ialah 0.9.

'8-

6 sm rnengalirkan air di

sebsnar dalam liter per

konlraktor jikalau pekali

IEBS 305/31

bawah turus sebanyak

saal dan halaju sebenar

kadar alir ialah 0.6 dan

halaju 20 m/s.

( 5 markah)

. . .9/'

(10 markah)'

Rajah 5(a)

Plet yang dirunjukkan di atas diengsel di tengahnya. Buktikan jet air yang

menghentam normal pada plet yang dipasang menegak, daya F adalah

F = PaYz

dan apabila plet itu dibenarkan berputar dengan sudut €, daya F adalah

F = e?V2 sin e

iaitu P = ketumpatanair

V = halaju air

a s luas keratan rentas jet

(15 markah)

/
B0//

/

I

lal

I b I l-f ntuk plet di atasn peroleh daya apabila

il plet itu normal kepada jet

iil sudut I ialah 45o

apabila garispusat jet ialah 10 $m dan bergerak dengan

78
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6, lal Takrifkan ketiga-tiga syarat untuk suatu Jasad terapung boleh berada

dalam keadaan keseimbangan.

( 5 markah)

I.bl Takrifkan istilah metasenter dan tunjukkan penstabilan suatu jasad

terapung bergantung kepada lokasi mstasenter dan pusat graviti.

(10 markah)

lcl Satu kapal mempunyai sesaran air sebanyak 2,500,000 kg. Satu jisim

20,000 kg bergerak 9 m msrentas dek yang menyebabkan bahagian bawah

bandul 3 m panjang untuk bergerak 23 srn mendatar. Kirakan ketinggian

metasenler.

T. tat Terangkan persamaan Poiseuille's untuk aliran lamina dan formula Darcy

- Weisbach untuk aliran gelora dalam paip. Nyatakan hubungan antara

kedua-duanya dengan Nombor Reynolds.

(10 markah)

Ibl Peroleh garispusat yang sesual untuk satu talian paip yang akan

menyallrkan 0.057 m3 mlnyak untuk jarak mendatar sebanyak 300 m.

Graviti tentu minyak ialah 0.9, kelikatan dinamik ialah 1.43 N s/m3 dar

tekanan yang hitang tidak melebihi 140 kN/m2. Peroleh kuasa keluaran

yang diperlukan untuk pam ters€but.

(1 0 rnarkah)
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