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ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pastikan bahawa kertal peperiksaan ini mengandungi 9 muka surat bercetak dan TUJUH (7)
soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Kertas ini mengandungi DUA (2) bahagian, BAHAGIAN A dan BAHAGIAN B.

Jawab TIGA (3) soalan dari BAHAGIAN A dan
DUA (2) soalan dari BAHAGIAN B

egilT 
-mar|<ah 

bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.

Mesin hitung boleh digunakan dan proses kiraan mestilah ditunjuk dengan jelas.

Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia.
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BAHAGIAN A: Persamaan Kebezaan Biasa.

1. Selesaikan persamaan kebezaan yang berikut:

cos (/ + x) = sin Y(0) = nlT

t''+Tt'+ 5y= 10 + e* xsin x

x3 y(4) *t { + 5/ = lnx

t'=-y+H(t-1)+H(r),t'
yang mana x(0) = y(0) = S

(c)

Selesaikan 4y3 {' +1 =$, y(0) = 1, y'(g) = 0.5

Dapatkan kestabilan keseimbangan sistem yang berikufi-

1'--x4 , t' =xy-z
Anggapkan yang x = 1 ialah satu penyelesaian

bagi t' = Il4

Selesaikan {' -i (x - t) y(t)dt = x
0

(a)

(b)

(c)

(d)

(20 7o)

(25Vo)

(3OVo)

(25To)

(25Vo)

(25Vo)

(3OVo)

(207o)

2, (a)

(b)

y(0)=y'(0)=o

(d) Carilatr julat pekali-pekali sistem putaran satu peringkat dengan
satu unit inersia untuk mendapatkan keseimbangan yang stabil
di bawah teredam.
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3.

l"
Selesaikan persam aankebezaan yang berikut:-

(a) y/'*xe*=(xy+e*) t' , y(0)=1

(b)

(c)

(d)

(a) Terbitkan penyelesaian persamaan Bernoulli,
dan kernudian selesaikan

xy'+y=x3y3 , y(1)=1

(b) Selesaikan f + 2y + e2* yz - Pe-Zx

jika diberi 3e-2x sebagai satu penyelesaian Y(0) = 4

Selesaikan f'+ 7t/' +3t' - 4y = xe'

carilah sarnbutan bagi 
i, 

dan magnitud spektrurn bagi
dalam litar di bawatr:

sin t

IEUM r0zl

(3OVo)

(25Vo)

(25Vo)

(25Vo)

QAVo)

(25fo)

(3OVo)

.,,41-

xz t'' + 2 xy' + (x * 2)y = 0 dengan kaedah Frobineous

x3{ + 9x2t'' * Lg x/ + 8y = Inx

/=x*t , t'=x 2y+et , x(0)=y(0)=0

(20Vo)

cos t

4.

(c)

(d)
,2

I
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BAHAGIAN B: Kebarangkalian dan Statistik

5, (a) Kebarangkalian sebuah hotel baru di Ipoh rnendapat anugerah rekabentuk terbaik
ialah 0.16. Kebarangkalian hotel tersebut mendapat anugerah penggunaan bahan
terbaik ialabA.24 dan kebarangkalian hotel itu menerima kedua-dua jenis anugeratt
yang ditawarkan ialah 0.11. Dari maklumat di atas, apakah kebarangkalian hotel
yang baru dibina itu,

( i) . mendapat sekurang-kurangnya satu daripada dua anugerah yang
ditawarkan?

( ii) menerima hanya satu anugerah sahaja? ;

(iii) tidak menerima sebarang anugerah?

(b)

(30Vo)

Katakan X ialah pembolehubah rawak tertabur secara Poisson dengan parameter
r' Fungsi ketumpatan kebarangkalian X diberi oleh,

t l.k e-l'It , k =0' L, 2,....P(x=k)=J K'

I

L o ,lain lain

Dapatkan min dan sisihan piawai bagi pembolehubah rawak X itu. Apakah
rumusan anda mengenainya?

Purata bilangan tuntutan yang diterima setiap hari oleh sebuah syarikat insuran
adalah sebanyak 5 tuntutan. Dengan beranggapan bahawa jumlah tuntutan bagi
setiap hari adalah bebas, dapatkan;

( i) kadaran hari yang kurang dari 3 tuntutan diterima?

(ii) kebarangkalian seban yak 4 tuntutan diterima dalam masa tepat 3 hari
daripada 5 hari akan datang?

(4o%o)
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(c)

lEuM l02I

-J-

lqofqg Jurutera Elektrik mendakwa bahawa purata masa hayat sebuah mentol
1ul4 500 jam dan variansnya ialah 400 jam. Sampel bagi l0 mentol dipilih dan
didapati purata masa hayatnya ialah 522 jam. Anggap[an bahawa *uru hayat
mentol tertabur s€cara nomal,

( i) dapatkan 95vo selang keyakinan dua hala bagi min masa hayat mentol?

(ii) adakah dakwaan jurutera itu boleh diterima?

(3o%o)
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5



6. (a)

(b)
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Rangkaian perhubungan perduaan membawa data dalam bentuk satu daripada dua
jenis isyarat yang ditanda sebagai 0 dan 1. Oleh sebab beberapa gangguan di udara,
maka kadang-kadang penghantaran data isyarat 0 akan diterima sebagai I dan
penghantaran 1 akan diterima sebagai 0. Bagi suatu rangkaian yang diberi,
anggapkan kebarangkalian penghantaran 0 akan diterima sebagai 0 ialah 0.94 dan
kebarangkalian penghantaran I akan diterima sebagai I ialah 0.91. Juga
dianggapkan bahawa kebarangkalian penghantaran 0 ialah 0.45.

Jika satu isyarat dihantar dan katakan T 0 ialah peristiwa isyarat 0

dihantar , T I ialah peristiwa isyarat 1 dihantar , R0 ialah peristiwa isyarat

0 diterima dan R, ialah peristiwa isyarat I diterima , carilah

kebarangkalian.

( i) isyarat 1 diterima;

( ii) isyarat 1 dihantar jika diberi isyarat I diterima;

(ii| berlakunyaralat.

(4OVo)

Sebuah mesin pengeluaran dilakukan pemeriksaan lAOVo sebelum dihantar ke suatu
tempat tertentu. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut didapati amat
sukar dibaca di antara data kod 1 dan L lt3. Selepas pemeriksaan itu dilakukan,
didapati dimensi pengukuran diberi oleh fungsi,

fvo, jika o<x<r
If(x)=l r jika rcx<rf
I

L 0 jika lain - lain

Dapatkan nilai k supaya f(x) benar-benar fungsi ketumpatan kebarangkalian

Apakah peratusan x terletak di antara 0 dan 1?

Carilah min dan sisihan piawai bagi x.
QAVo)
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(i)
( ii)

(iii)
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(c) Dara beriku1,ll,ih_11r_. 
Iang menunjukkan perhubungan di antara kerembapan

ffnuran 
se.;enis pengelparan, X dengan keiumpatan-rt*il p"ng"ru*Jo t"rr"but,

-7 -

71012
10.6 15.4 18, I

15 18 20

22.2 24.1 24.9

lEuM t02I

(3a%o)

.,.8/-

6

9.3

X:

Y:

5

7.4

Dengan menggunakan kaedah kuasa dua .tg$gcil,_dapatkan moder regresi linearbagi datadi atas. Dapatkan *gg** niid V:if."k:1. --*'
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(a) Sebuah kotak mengandungi 10,000 serpihan IC. 2,500 serpihan I9 ttu dikeluarkan
oleh Syarikat R, 4,000 serpihan IC dikeluarkan oleh Syarikat S dan selebihnya

dikeluarkan oleh Syarikat T.

Diketahui bahawa SVo, lAVo dan 157o serpihan IC yang dikeluarkan masing-
masingnya oleh Syarikat R, S dan T adalah rosak. Jika satu serpihan IC itu dipilih
secara rawak dari kotak tersebut,

(i)

(ii)

Carilah kebarangkalian serpihan {C itu rosak.

Jika serpihan IC yang dipilih itu rosak, apakah kebarangkalian serpihan IC
itu dikeluarkan oleh Syarikat R.

(b)

(3OVo)

Jika X ialah pembolehubah rawak tertabur normal dengan min, F = 4 dun sisihan

piawai,c=2.

( i) Dapatkan kebarangkalian X kurang atau safira dengan 6.7.

(ii) Tentukan nilai C supaya P(X > C) = 0.025.

Katakan jumlah berat sebenar simen yang dimasukkan ke dalam beg plastik

dengan iruatan 6kg ialatr pembolehubah rawak normal dengansisihanpiawai,
o = O.OStg. Jika hanya 37o dafipada beg itu mengandungi simen yang

beratnya kurang daripada 6kg, apakah min berat sebenar beg plastik tersebut?.

( OVo)
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