
SCPY208 การบ้านชุดที่ 4

ส่งเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนวันสอบ final

1. ค่าของตัวแปร x และ y ที่ได้จากการวัดหลายๆ ครัง้มีค่าดังนี ้

x : 5.7, 4.5, 4.8, 5.1, 4.9

y : 61.5, 60.1, 59.7, 60.3, 58.4

จงหา mean, standard deviation และ probable error ของปริมาณต่อไปนี้

(a) x

(b) y

(c) y − x

(d) y/x

(e) ey

(f) x/y3

2. ค่าของตัวแปร x และ y ที่ได้จากการวัดหลายๆ ครัง้ มีค่าดังนี ้

x : 5.1, 4.9, 5.0, 5.2, 4.9, 5.0, 4.8, 5.1

y : 1.03, 1.05, 0.96, 1.00, 1.02, 0.95, 0.99, 1.01, 1.00, 0.99

จงหา mean, standard deviation และ probable error ของปริมาณต่อไปนี้

(a) x

(b) y

(c) x+ y

(d) xy

(e) x3 sin y

(f) lnx

3. ในปัญหานีเ้ราจะสาธิตผลของ Central Limit Theorem ในกรณีง่ายๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสุ่มตัวเลขจาก
uniform distribution

f(x) =

1 , 0 < x < 1

0 , otherwise

(เราสามารถแสดงไดว้่า expected value และ variance ของ distribution นีม้คี่าเป็น µ =
1

2
และ σ2 =

1

12
)

(a) จงสุ่มตัวเลขจาก distribution นีข้ึน้มา n = 20 ตัว และหาค่า x̄ จากตัวเลขเหล่านี ้ (การสุ่มตัวเลขจาก
uniform distribution ควรจะทําได้โดยเรียกใช้ฟังก์ชันสําเร็จรูป ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเอง)

(b) ทําขัน้ตอนในข้อ (a) ซํา้ m = 100 ครัง้ ซึ่งจะทําให้ได้ค่า x̄1, x̄2, ..., x̄m
(c) คํานวณค่า mean และ standard deviation ของ x̄ ทัง้หมด และเปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่าที่ควรจะเป็น
(d) สร้าง histogram ของค่า x̄ ทัง้หมด และแสดงว่า histogram นีท้ําตัวเหมือน Normal Distribution โดย
การพล็อต Normal distribution ที่มี mean และ standard ที่เหมาะสมลงไปเทียบ



4. ค่าของปริมาณ x ถูกวัด n มคี่าเป็น x1, x2, ..., xn ตามลําดับ และค่าทีว่ัดเหล่านีม้ี standard deviation เป็น
σ1, σ2, ..., σn ตามลําดับ ถ้าเราต้องการหา “ค่าเฉลี่ย” xm เพื่อใชเ้ป็นตัวเลขตัวเดียวทีอ่ธิบายข้อมูลชุดนี ้ โดยที่
xm นีม้ีคุณสมบัติที่ทําให้

χ2 =
n∑

i=1

(xi − xm)2

σ2
i

มีค่าน้อยที่สุด จงหาค่า xm และแสดงว่า xm เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักในบางแบบของ x1, x2, ..., xn

5. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยคู่อันดับ (x, y) ดังต่อไปนี้ โดยค่า σy คือค่าความคลาดเคลื่อนของค่า y

x 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
y 10.5 2.3 3.9 5.6 9.8 13.1 17.3 21.2 27.7 34.1 32.1
σy 15.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.0

(a) จงหาฟังก์ชันเชิงเส้น ym = ax+ b ที่อธิบายข้อมูลได้ดีที่สุด

(b) จงหาฟังก์ชันพหุนามกําลังสอง ym = ax2 + bx+ c ที่อธิบายข้อมูลได้ดีที่สุด

(c) จะเกิดอะไรขึน้ถ้าเราไม่ได้ถ่วงนํา้หนักจุดข้อมูลด้วยค่าความคลาดเคลื่อนอย่างเหมาะสม

6. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยค่อูันดับ (x, y) ดังต่อไปนี้ โดยใหส้มมตวิ่าค่าความคลาดเคลื่อนของค่า y (σy) สําหรับ
ทุกจุดมีค่าเท่ากันหมด

x 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
y 1.5 1.3 2.1 3.0 5.2 6.7 11.5 16.2 24.6 36.5

(a) จงหาสมการในรูป ym = a ebx ทีอ่ธิบายข้อมูลไดด้ทีี่สุด โดยสัมประสิทธิ ์ a และ b สามารถหาไดจ้ากการ
เปลี่ยนรูปสมการให้เป็นเชิงเส้น และทํา linear regression โดยถ่วงนํา้หนักอย่างเหมาะสม

(b) จงหาสมการในรูป ym = axb ที่อธิบายข้อมูลได้ดีที่สุด โดยสัมประสิทธิ ์ a และ b สามารถหาได้โดยการ
เปลี่ยนรูปสมการให้เป็นเชิงเส้นและทํา linear regression คล้ายๆ กับข้อ (a)

ยํา้ว่าอย่าลืมถ่วงนํา้หนักอย่างเหมาะสมในขัน้ตอนการทํา linear regression เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการ minimize
คือค่า

∑
i

(y − ym)2 ไม่ใช่
∑
i

(ln y − ln ym)2

7. นาย A กับนาย B เล่นเกมโยนเหรียญพนันหัวก้อยกัน โดยถ้าโยนแล้วเหรียญออกหัวนาย A จะชนะ แต่ถ้าเหรียญ
ออกก้อยนาย B จะชนะ

(a) ในการโยนเหรียญ 4 ครัง้แรก เหรียญออกหัวและนาย A เป็นฝ่ายชนะทัง้ 4 ครัง้ ทําให้นาย B เริ่มสงสัยว่า
อาจจะมีการโกงกัน นาย B สามารถยืนยันข้อสงสัยนีไ้ด้ที่ระดับ confidence level 5% หรือไม่

(b) ต้องโยนเหรียญและออกหัวติดกันไปเรื่อยๆ เป็นจํานวนกี่ครัง้ นาย B จึงจะสามารถยืนยันข้อสงสัยว่ามีการ
โกงกันได้ที่ระดับ confidence level 5%, 1% หรือ 0.1%



8. บริษัทผลิตหลอดไฟแห่งหนึ่งโฆษณาว่าหลอดไฟที่บริษัทผลิตมีค่าเฉลี่ยของอายุการใช้งานที่ 2400 ชั่วโมง โดยมี
standard deviation ของอายุการใช้งาน 300 ชั่วโมง กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการตรวจสอบคุณภาพหลอดไฟ
ของบริษัทนีว้่าเป็นตามคําโฆษณาหรือไม่ จึงสุ่มตัวอย่างมา 100 หลอด และพบว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอด
ไฟ 100 หลอดนีม้คี่าเป็น 2300 ชั่วโมง กระทรวงอุตสาหกรรมควรจะตัดสินว่าบริษัทนีโ้ฆษณาเกินจริงหรือไม่ ถ้าตัง้
ระดับ confidence level ไว้ที่ 5%

9. มีข้อมูลในทางการแพทย์ว่าความเข้มข้นของสารโพรทรอมบรินในคนปกติมีระดับเฉลี่ย 20 mg/ml โดยมีค่า
standard deviation 4 mg/ml บริษัทยาต้องการทดลองยาตัวหนึ่งทีเ่ชื่อว่าจะเปลี่ยนระดับของสารโพรทรอมบริน
ไปจากปกติได้ (โดยการเปลี่ยนนีอ้าจจะทําให้มีปริมาณสารนีม้ากขึน้หรือลดลงก็ได้) บริษัทนีเ้ก็บข้อมูลจากคน 40
คนทีไ่ดร้ับยาทีก่ําลังทดลอง และพบว่าคน 40 คนนีม้คี่าเฉลี่ยของสารโพรทรอมบรินเป็น 18.5 mg/ml บริษัทนีค้วร
จะสรุปว่าสารนีเ้ปลี่ยนแปลงระดับโพรทรอมบรินอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ถ้าตัง้ระดับ confidence level ไว้ที่ 5%


