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ARAHAN KEPADACALOfTI:

Sila pastikan bahawa kerkas peperiksaan ini mengandungi 8 muka surat tercetak dan
EMPAT(4) soalan sebelum anda memurakan peplriksaa-n ini.

Jawab SEMUA soalan. Tunjukkan kerja pengiraan dengan jeras.

Mesin hitung boleh digunakan.

Agihan markah bagisetiap soalan diberikan di sut sebetah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.

Jawab kesemua soalan didalam Bahasa Malaysia.
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diberi oleh

Selesaikan sistem persamaan homogen

*1

*2
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SOALAN 1

(a) Biar A. jadi satu matriks Yang

[r 1 s s z]

l-t 1 1 1 ol
A-lr -1 -1 -1 ol

lr z s 4 1l
t-t 1 1 1 o)

(i)

lil

Jikalau sistem persamaan tak homogen yang diberioleh

fx. l

l.; | ftl
ol'. l=l " I

I'ol L:,l
l.*sJ

adalah konsisten (consistent), tentukan nilai a, b dan c. Bagi nilai
a, b dan c yang anda tentukan ifu, selesaikan sistem tak homogen ini.

(ii)
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Tanpa menghiraukan. tentang nilai yang a,b,c dan d mungkin boleh ambil,gunakan operasi baris untu[ mengurangkan matriks

t, 1 1 1l
fa b c dl

o=l"t b2 cz o,l
lt"3 bs "3 d3J

menjadi satu matriks segi-tiga atas (upper triangurar matrix). Kemudiantentukan nilai penentu matriks A.
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{A wujud
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(b)

Nyatakan syarat ke atas a,b,c dan d yang diperf u untuk

(Noh: MatriksA = t"i I dikatakan matriks segi - tiga atias

"i j- 0 bagi it j. perhatikan bahawa

*3 - y3= (x - y) V2+xy + vzl )
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SOAIAN2

tdI

mempunyai nilai eigen
en lain yang A ada.

Pertimbangkan matriks

ta 1 -1 IA-l t b ol
[-r o 1)

[a] Jikalau matriks A
Dapatkan nilai eig

'4' IEUM 2o2l

simetri

0 dan 3, tentukan a dan b

. t so%l

Bagi nilai a dan b yang anda dapati dalam bahagian (a) di atas,

carivektor eigen bagi A yang berhubung dengan setiap nilai eigen A.

[3 0olo]

Gunakan jawapan anda dalam bahagian [b] di atas untuk membina satu

matriks P (saiz 3 x 3) yang mempunyai sifat

ti(i = 1,2,3)ialah bagi A. Cari P

[20%l

Terangkan bagaimana anda boleh memilih sesuatu tansformasi linear
yang boleh menukarkan persamaan'

u? * ofr* $+ xrx"- 2xrx. = o

(a dan b seperti terdapat dalam bahagian (a))

menjadi satu persamaan dalam bentuk

a uf +p uf,*rr2r=o

(Apakah nilaicr,p hl (l )

12o%1

tbl

lcl

[t., o o

p{Rp =l o Lz o
I

[.ooI,

n ilaieigen
-1 8
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Dalam koordinat polar (r,g ) ( dengan x - r
persamaan hdba dua dimensi mantap iarah

2_2a'T.1ar 1a'T
,rr- rEr-7;- o

T=T(r,0) ialahsuhu

( a ) Jikalau persamaan haba di

T( r,0) =R(r ) o( 0)

atas mempunyai penyelesaian dalam bentuk

cos 0 dan y -r sin0),

tunjukkan balravna satu ungkapan yang sesuai untuk R(r )dan o(0)ialah

n(t) =Rn(r) =Anrr 
nlL*Bnr-nd L,

o(0)= on(0)= Cn os (nd/L)+ Dn sin (nd/L) ;

An,Bn, Cn dan Dn ialah pemalar sebarangan dat L ialah

pemalar yang akan ditentukan dalam bahagian (b) di bawah.

[30%]

(b ) Dari pertimbangan fizikal fungsi o = o (0) dalam bahagian ( a) di atas
diketahui sebagai satu fungsi yang berkala. Jikalau T > 0 ialah kala
untuk o(0), apakah nilai minimum yang Tboleh ambil? seterusnya
tentukan nilai L dalam bahagian (a) di atas jikalau n ialah integer.

[30 %l
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( c ) Pertimbangkan sekarang masalah menyelesaikan persamaan haba di atas

. dalam' rantau bulatan *2 * y2 . 
^2 

, 
^> 

0 ialah satu pemalar yang diberil

Andaikan bahawa masalah mempunyai penyelesaian dalam bentuk

T( r,0 ) = Rn( r ) On ( 0 )'-fl=0, 1,2,..r.';

Rn(r) dan on(O) adalah diberi dalarn bahagian (a)

(i) suhu T ( r ,0 ) hanya boleh mengambil nilaiterhingga dalam rantau

bufatan f *y2 
= 
*. Darimaklumat in i, apakah nilai pemalar Bn?

(Bn ialah pemalar dalam fungsi Rn(r).)

[10%]

( ii) Jikalau suhu pada sempadan rahtau bulatan, iaitu pada r = a
mempunyai nilai To , (To ialah satu pemalar yang diberi)'
tentukan penyelesaian bagi masalah yang dipertimbangkan dalam

bentuk siri .

(Petunjuk Jikalau bagi -L < x < L

{"n G (nnxlL)* bn sin( nrx/ U l
aG,

f(x \= **
fl=1

maka
1|L

?I'r= trJ+

1rL=f J-1

f {0 @s (nrx L)dx

f (x )sin (nrx ll-)dx.)bn

[30%l
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SOALAN4.

(a) Jelmaan Fourier kosinus untuk f (x ) (x

F.{r fi);w} = JT f,t {<) ms (wx) dx

>0)ditakrif kan oleh

s>0)

[30 %1

b2 *(a + *f '*1

l-
= \/ 2n cG (aw)exp (-bw) ;

a dan b ialah pemalar nyata dan b > 0.

(Petunjuk Anda bofeh guna keputusan:

Fc{f {<);w} = G(v)<+ Fr{G(/A'); x1 = f I )

f G(wt) exp (-st) dt = s(s2 * *2)-1 ,

( b ) Pertimbangkan persamaan pemb ezaan separa (p.p.S.)

a?u * d2, - fu -,,F*m.V=o' r=uft'Y)

( i) Jikalau P.P.S. mempunyai penyelesaian dalam bentuk u = F(Z) di
mana z = px + y dan F@) boleh dibezakan terhadap Z sebanyak dua
kali, tentukan nilai pemalar yang p yang mempunyai bahagian. khayalan yang positif.

[30 %l
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(ii)
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Bagi nilaip yang anda tentukan dalam bahagian (i) di atas, biar

F(4 = f, tntn exp (ikQ + B(k )exp (-ik4ldk ;

A(k) dan B(k) ialah fungsi sebarangan yang nyata.

Jikalau kita ingin menyelesaikan P.P.S. di atas dalam ruang,separuh

x< 0 dan diberitahu bahawa l, (,Vl-+ 0 apabil^f *y2 --
serta bahawa

u(0,y)= (2- 2v * y2l-1 + (2 + 2Y +127-1 bagi-- ( ! ( o,

tentukan A(k) dan B(k).

(Petunjuk Anda boleh guna keputusan dalam bahagian (a) di atas.

Ambil u(x,Y)= Re {F(Z)}. )
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