ผลการประลองที่ 2
ชื่อ……………………………………………..………….เลขที่…………….ภาควิชา……………………………………………………………………
1. พิจารณาความหมายทางคณิตศาสตร์ x = x +3 จะพบว่าไม่มีความหมายเนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. จงเขียนอธิบายว่า MS Excel คานวณค่า x = x +3 ในช่อง B3 ได้ ผลสุดท้ ายเป็ น 15 ด้ วยการใช้
วิธีการ Iterative calculation ของ Excel ได้ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. จงเขียนอธิบายว่า MS Excel คานวณค่า
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ด้ วยการใช้ วิธีการ Iterative calculation

ของ Excel ได้ อย่างไร (ใช้ Maximum Iterations = 500 และ Maximum Change = 0.000001)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. กาหนดให้ A = 1.5, B = 2.5 และ D = 3.5 และให้ ใช้ ช่อง A3, B3 และ C3 เป็ นค่า A, B และ D
เมื่อพิมพ์ “= A^3” ลงในช่อง A4 จะได้ ผลการคานวณ A4 = ……………………….
5. พิมพ์ “= B^2” ลงในช่อง B4 จะได้ ผลการคานวณ B4 = ……………………….
6. พิมพ์ “= D^(1/2)” ลงในช่อง C4 จะได้ ผลการคานวณ C4 = ……………………….
7. พิมพ์ “= A^3 – 7*B^2” ลงในช่อง E3 จะได้ ผลการคานวณ E3 = ………………….
8. พิมพ์ “= 3*B + D^(1/2)” ลงในช่อง F3 จะได้ ผลการคานวณ F3 = ………………….
9. พิมพ์ข้อความสัง่ (A^3 – 7*B^2)/(3*B + D^(1/2)) ลงในช่อง H3 ได้ ผล H3 = ………………….

ผลการประลองที่ 2
ชื่อ……………………………………………..………….เลขที่…………….ภาควิชา……………………………………………………………………
10. จากข้ อ 9. สูตรในแบบ MS Excel (A^3 – 7*B^2)/(3*B + D^(1/2)) เขียนในแบบพจน์ทาง
คณิตศาสตร์ ทวั่ ไปคือ (A^3 – 7*B^2)/(3*B + D^(1/2)) = ……………………………………….
11. ความต้ านทาน 2 ตัวต่อขนานกันดังรูป
ถ้ าทราบว่าความต้ านทานรวม RT มีคา่ 2 โอห์ม และความต้ านทานตัวหนึง่ มีคา่ มากกว่าความ
ต้ านทานอีกตัวหนึง่ 3 โอห์ม จงหาค่าความต้ านทานที่แท้ จริงของความต้ านทานทัง้ 2 ตัว
วิธีทำ จากสูตรความต้ านทานสุทธิของความต้ านทาน 2 ตัวขนานกัน
และโจทย์กาหนดว่า ความต้ านทานตัวหนึง่ มีคา่ มากกว่าความต้ านทานอีกตัวหนึง่ 3 โอห์ม จึงได้
ว่า
คูณเข้ าทังสมการด้
้
วย 2R1(R1+3) จะได้
จัดสมการใหม่ได้
10.1 ใช้ เซลล์ของ Excel กาหนดตัวแปร 3 ตัวให้ ชื่อเป็ น u, v และ w
10.2 ใช้ เซลล์ A1 และ B1ของ Excel กาหนดเป็ นตัวแปรชื่อ R_1a และ R_1b
10.3 คานวนค่า R1 ดังนี ้
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11.4 ใส่สตู รคานวณค่า R1 ค่าแรกลงในตัวแปรชื่อ R_1a โดยสูตรที่ใส่ลงในเซลล์คือ
.....................................................................................................................................
11.5 ใส่สตู รคานวณค่า R1 ค่าที่สองลงในตัวแปรชื่อ R_1b โดยสูตรที่ใส่ลงในเซลล์คือ
.....................................................................................................................................
11.6 เซลล์ตาแหน่ง A1 มีคา่ R_1a = .......... และ เซลล์ตาแหน่ง B1 มีคา่ R_1b = .........
10.7 สรุปว่าความต้ านทัง้ 2 ตัวในวงจรมีคา่ ดังนี ้ .......................................................................

