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บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบตางๆ

ฟ สิ ก ส บทที่ 4 การเคลื่ อ นที่ แ บบต า งๆ

ตอนที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล
การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล คือ การเคลื่อนที่ในแนวโคงรูปพาราโบลา เกิดจากการเคลื่อนที่
ในแนว 2 แนว คือ แนวราบและแนวดิ่ง พรอมกัน
แนวความคิดเกี่ยวกับการคํานวณการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล ใหศึกษาจากตัวอยางตอไปนี
อไปนี้
1. ขวางวัตถุไปตามแนวราบจากที่สูงแหงหนึ่ง ดวยความเร็วตน
3 เมตร/วินาที เมื่อเวลาผานไป 1 วินาที จงหาการขจัด
วิธีทํา
( 5.8 เมตร )

2. จากขอที่ผานมา จงหาความเร็วปลาย
วิธีทํา

(10.4 m/s)
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3. จากขอที่ผานมา จงหามุมที่แนวการเคลื่อนที่กระทําตอแนวราบ
วิธีทํา

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบตางๆ

(73.3o)

4(มช 41) ผลักวัตถุออกจากขอบดาดฟาตึกสูง 20 เมตร ดวยความเร็วตน 15 เมตร/วินาที ตาม
แนวระดับ วัตถุจะตกถึงพืน้ ที่ระยะหางกีเ่ มตรจากฐานตึก
(ขอ 3)
1. 10
2. 20
3. 30
4. 40
วิธีทํา

5. เครื่องบินทิ้งระเบิด บินในแนวระดับดวยความเร็ว 200 เมตรตอวินาที และสูงจากพืน้ ดิน
2000 เมตร เมื่อทิ้งระเบิดทีป่ กลงมา จงหา
(4000 เมตร )
ก. ระเบิดตกไกลจากตําแหนงที่ทิ้งตามแนวระดับเทาไร
ข. ระเบิดกระทบพื้นดินดวยอัตราเร็วเทาไร
(200 2 m/s)
วิธีทํา
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6. คูน้ํากวาง 10 เมตร มีลักษณะดังรูป นักขี่
จักรยานยนตคนหนึ่งตองการจะขี่ขามคูน้ํา
จงหา
ก. ความเร็วทีน่ อยที่สุดของจักรยานยนต
ที่จะขามคูน้ําไดพอดี
(10 m/ s)
ข. ความเร็วทีถ่ ึงฝงตรงขามพอดี (10 2 m/ s)
วิธีทํา
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7. นักเรียนคนหนึ่งยืนบนดาดฟาตึกหาชัน้ สูง 75 เมตร แลวขวางกอนหินลงไปทํามุมเอียง 30o
กับแนวระดับดวยความเร็ว 20 เมตร/วินาที วัตถุจะตกถึงพื้นหางจากดาดฟาตึกตามแนว
ราบกี่เมตร
ก. 30 3
ข. 20 3
ค. 10 3
ง. 3 (ขอ ก)
วิธีทํา

8. กําแพงหางจากปากกระบอกปน 10 2 เมตร โดยที่ปากกระบอกปนเอียงทํามุม 45o เมื่อ
กระสุนถูกยิงออกจากปากกระบอกปนขึ้นไปดวยอัตราเร็ว 20 เมตร/วินาที กระสุนปนจะ
กระทบกําแพงสูงจากพื้นกีเ่ มตร
1. 6.0
2. 6.2
3. 9.1
4. 10.6
(ขอ 3)
วิธีทํา
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9(En 32) นักขี่จักรยานยนตผาดโผน ตองการจะขี่ขามคลอง
ซึ่งกวาง 5 เมตร ไปยังฝงตรงขาม ถาเขาขับรถดวยอัตรา
เร็ว 10 m/s กอนพนฝงแรก เขาจะขามไดดยไมชนฝง
ตรงขาม h มีคาไดมากที่สุดกี่เมตร
(2.5 เมตร)
วิธีทํา

ขอนาสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล
1. ถาเราปลอยวัตถุใหตกจากที่สูงในแนวดิ่ง พรอม
กับขวางวัตถุอีกกอนออกไปในแนวราบ จากจุด
เดียวกันวัตถุทงั้ สองจะตกถึงพื้นพรอมกันเสมอ
10. ลูกบอลชนิดเดียวกัน 2 ลูก A และ B ลูกบอล A ถูกขวางออกไปในแนวราบ และลูก
บอล B ถูกปลอยใหตกลงในแนวดิ่งพรอมกันจากระดับสูงเดียวกัน
จงพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวเลือกขอทีถ่ ูกที่สุด
ก. ลูกบอล A ตกถึงพื้นกอน B
ข. ลูกบอลทั้งสองตกถึงพื้นพรอมกัน
ค. ลูกบอล A จะมีอัตราเร็วสูงกวาขณะทีต่ กถึงพื้น
ง. ลูกบอล B จะมีอัตราเร็วสูงกวาขณะทีต่ กถึงพื้น

1. ขอ ก. ถูก
3. ขอ ข. และ ค. ถูก

2. ขอ ก. และ ค. ถูก
4. ขอ ข. และ ง. ถูก

วิธีทํา
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2. เกี่ยวกับการโยนวัตถุจากพื้นสูอากาศแลวปลอยใหตกลงมาถึงระดับเดิม
เวลาที่วัตถุลอยในอากาศ ( t ) = ( 2U sin
gθ)
sin2θ )
ระยะทางที่วัตถุขึ้นไปไดสูงสุด ( sy ) = ( U2 2g
ระยะทางตามแนวราบเมื่อวัตถุตกลงมาระดับเดิม (sx) = ( Ug2 sin 2θ) = Ug2 2 sinθ cosθ
11. ขีปนาวุธถูกยิงจากพื้นดวยความเร็ว 60 เมตร/วินาที ในทิศทํามุม 30o กับแนวระดับขีปนาวุธ
นั้น ลอยอยูใ นอากาศนานเทาใด จึงตกถึงพื้นและขณะที่อยูจุดสูงสุดนั้นอยูห างจากพื้นเทาไร
วิธีทํา
(6 วินาที , 45 เมตร)

12(มช 43) โยนลูกบอลขึ้นไปจากพื้นดิน ดวยความเร็วตน 25 เมตร/วินาที ในทิศทํามุม 37o
กับพื้นดิน ลูกบอลนี้จะตกลงมาพื้นดินหางจากตําแหนงที่โยนขึ้นไปกี่เมตร
1. 60
2. 70
3. 80
4. 90
(ขอ 1)
วิธีทํา
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3. เกี่ยวกับการโยนวัตถุจากพื้นสูอากาศแลวปลอยใหตกลงมาถึง
ระดับเดิม หากมุมที่เอียงกระทํากับแนวราบเปนมุม 45o วัตถุ
จะไปไดไกลที่สุด (ในแนวราบ)
4. เมื่อขวางวัตถุขึ้นจากพื้นเอียงทํามุมกับแนวราบ
θ กับ 90o – θ ดวยความเร็วตนเทากัน วัตถุ
จะไปไดไกลเทากันเสมอ
13(มช 35) ยิงโปรเจกไทลจากผิวโลก สูชั้นบรรยากาศเหนือผิวโลก
หากตองการใหไดระยะพิสัยมากที่สุดตองใหมุม θ เปน
ก. 45o
ข. นอยกวา 45o
ค. มากกวา 45o
ตอบ

ง. ไมมีขอถูก (ขอ ก)

14(มช 29) นักกรีฑาขวางคอนมีความสามารถเหวี่ยงคอนไดในอัตราเร็วสูงสุด 5 เมตร/วินาที เขา
จะสามารถขวางคอนไปไดไกลสุดหางจากจุดที่เขายืนอยูก ี่เมตร ถาไมคิดแรงเสียดทานอากาศ
และความสูงของนักกรีฑา
1. 2.75
2. 2.50
3. 1.50
4. 1.25
( ขอ 2)
วิธีทํา

5. เกี่ยวกับการโยนวัตถุจากพืน้ สูอากาศแลวปลอยให
ตกลงมาที่ระดับความสูงเดียวกัน อัตราเร็วและ
มุมที่กระทํากับแนวราบจะเทากัน
6. เวลาที่ใชในการเคลื่อนทีแ่ นวราบ แนวดิ่ง และ
เวลารวมจะเทากันเสมอ นัน่ คือ tx = ty = tรวม
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15. ขวางกอนหินขึ้นไปในอากาศทํามุม θ กับ
แนวราบ ให t1 เปนเวลาที่คิดการเคลื่อนที่
ในแนวดิ่งจากพื้นจนตกกลับมาที่เดิม t2 เปน
เวลาที่คิดการเคลื่อนที่ใน แนวราบ จาก จุด ที่
ขวางถึงจุดที่ตก t3 เปนเวลาที่กอนหินใช
ในการลอยอยูใ นอากาศทั้งหมดขอใดถูก

วิธีทํา

1. t1 = t2 = t3
t
3. t1 = t2 = 23

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบตางๆ

t
2. t1 = 23
t
t
4. t1 = 22 = 23

(ขอ 1)

16(En 36) เมือ่ ขวางหินกอนหนึ่งดวยความเร็วตน 20 เมตร/วินาที พบวาหินกอนนี้ตกถึงพื้นราบ
ดวยความเร็วที่ทํามุม 60 องศากับแนวดิ่งหินกอนนี้จะขึ้นไปไดสูงสุดเทาใด
1. 5 m
2. 10 m
3. 15 m
4. 20 m (ขอ 1)
วิธีทํา

7.

Sy
1
Sx = 4 tanθ

เมื่อ Sy = ระยะสูงในแนวดิ่ง
Sx = ระยะไกลในแนวราบ
17(มช 40) ถาโปรเจกไทลมีการกระจัดสูงสุดในแนวดิ่ง 10 เมตร และการกระจัดที่ไปไดไกลสุด
ในแนวระดับเทากับ 30 เมตร โปรเจกไทลนี้จะตองถูกยิงออกไปในแนวที่ทํามุมกี่องศากับราบ
วิธีทํา
( 53o)
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18(มช 33) วัตถุเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล โดยมีทางเดิน
เปนรูปพาราโบลา และมีความสัมพันธระหวางระยะ
ทางที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งกับแนวระดับดังแสดงในรูป
จงหามุม θ ที่ความเร็วของวัตถุทํากับแนวระดับ
(ไมคิดความตานทานของอากาศ)
(ขอ ข)
ก. θ = tan–1(2) ข. θ = tan–1(1) ค. θ = tan–1( 12 )
วิธีทํา

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบตางๆ

ง. θ = tan–1( 14 )

⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦

ตอนที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
คาบ (T) คือ เวลาที่ใชในการเคลื่อนทีค่ รบ 1 รอบ (วินาที)ี
ความถี่ (f) คือ จํานวนรอบที่เคลื่อนที่ไดในหนึ่งหนวยเวลา
(รอบ / วินาที , Hz)
หาคาจาก f = จํานวนรอบ
หรือ f = T1
เวลา
อัตราเร็วเชิงเสน (v) คือ อัตราเร็วของการเคลื่อนที่ตามเสนรอบวง (เมตร/วินาที)
หาคาจาก v = 2π Rf หรือ v = 2πTR

การเคลื่อนที่แบบวงกลม จะมีแรงเกี่ยวของอยางนอย 2
แรง เสมอ คือ แรงเหวี่ยงออก และแรงสูศูนยกลาง
2
v2
Fc = mv
R และ ac = R
เมื่อ ac = ความเรงศูนยกลาง (m/s2)
v = อัตราเร็วเชิงเสนของวัตถุ (m/s)
R = รัศมีการเคลื่อนที่ (m)
Fc = แรงเขาสูศูนยกลาง ( N )
m = มวลวัตถุที่เคลื่อนที่เปนวงกลมนัน้ (kg)
9
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19. จากการเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุหนึ่งพบวาชวงเวลา 2 วินาที เคลื่อนที่ได 10 รอบ
จงหาคาความถี่ และ คาบของการเคลื่อนที่
(5 Hz , 0.2 วินาที)
วิธีทํา

20. จากขอที่ผานมา ถารัศมีการเคลื่อนที่มีคา 0.2 เมตร อัตราเร็วเชิงเสนของวัตถุนี้จะเปนเทาไร
วิธีทํา
(6.3 เมตร/วินาที)

21. จงหาความเรงเขาสูศูนยกลางของวัตถุที่เคลื่อนที่เปนรูปวงกลมรัศมี 8 เมตร ดวยอัตราเร็ว
20 เมตรตอวินาที และหากมวลที่เคลื่อนที่มีขนาดเทากับ 5 กิโลกรัม จงหาแรงเขาสูศูนย
( 50 m/s2 , 250 N )
กลาง
วิธีทํา

ขั้นตอนการคํานวณเกี่ยวกับวงกลม มีดังนี้
1) วาดรูปเขียนแรงกระทําทีเ่ กี่ยวของทุกแรง
2) กําหนดให แรงเขาวงกลม = แรงออกวงกลม แลวแกสมการจะไดคําตอบ
10
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โจทยตัวอยางเกี่ยวกับ แรงดันพื้น (N)
22. รถคันหนึ่งมีมวล 1000 กิโลกรัม เคลื่อนที่ขึ้นรางโคงตี
ลังกาอันมีรัศมี 10 เมตร ดวยความเร็วคงที่ 30 เมตรตอ
วินาที ตอนที่รถคันนี้กําลังตีลังกาอยูที่จดุ สูงสุดของราง
โคง แรงปฏิกิริยาที่รางกระทําตอรถมีคากี่นิวตัน (80000)
วิธีทํา

23. รถไฟเหาะตีลังกามวล 2000 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนราบโคงรัศมี 10 เมตร ขณะผานจุด
สูงสุดดวยอัตรา 20 เมตรตอวินาที จะมีแรงปฏิกิริยาทีร่ างกระทําตอรถไฟเทาใด (ขอ 2)
1. 40000 นิวตัน
2. 60000 นิวตัน
3. 80000 นิวตัน 4. 100000 นิวตัน
วิธีทํา

11

Physics Online IV

http://www.pec9.com

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบตางๆ

24. รถคันหนึ่งมีมวล 1000 กิโลกรัม เคลื่อนที่ขึ้นรางโคงตีลังกาอันมีรัศมี 10 เมตร ดวยความ
เร็วคงที่ 30 เมตรตอวินาที จงหาแรงปฏิกิรยิ าที่รางกระทําตอรถตอนที่
(100000 N)
ก) รถอยูที่จุดลางสุดของราง
(90000 N)
ข) รถอยูที่จุดตรงกับแนวศูนยกลางรางในแนวระดับ
วิธีทํา

25. เครื่องบินไอพนบินเปนวงกลมในแนวดิ่งรัศมี 100 เมตร และอัตราเร็วคงที่ 100 เมตร /
วินาที นักบินมีมวล 50 กิโลกรัม อยากทราบวา แรงปฏิกิริยาที่เบาะนั่งกระทําตอนักบิน
(ขอ 2)
เปนเทาไร ขณะเครื่องบินอยูที่จุดสูงสุด
1. 4000 นิวตัน
2. 4500 นิวตัน
3. 5000 นิวตัน
4. 5500 นิวตัน
วิธีทํา
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โจทยตัวอยางเกี่ยวกับ แรงดึงเชือก
26. จากรูป มวล 5 กิโลกรัม ถูกมัดดวยเชือกยาว 1 เมตร
แลวแกวงเปนวงกลมตามแนวราบ ดวยอัตราเร็วคงที่ 2
เมตรตอวินาที จงหาคาของแรงดึงในเสนเชือก ( 20 N)
วิธีทํา

27. วัตถุมวล 2 กิโลกรัม ผูกดวยเชือกแลวแกวงเปนวงกลมในแนวระดับรัศมี 0.3 เมตร โดย
เสนเชือกเอียงทํามุม 53 องศากับแนวราบ ถาความเร็วในการแกวงคงที่เทากับ 1.5 เมตร /
วินาที จงหาแรงดึงในเสนเชือก (กําหนด cos 53o=3/5 , sin 53o= 4/5 )
( 25 N)
วิธีทํา

28. วัตถุกอนหนึ่งผูกดวยเชือกแลวแกวงเปนวงกลมในแนวระดับรัศมี 0.3 เมตร โดยเสนเชือก
เอียงทํามุม 53 องศากับแนวราบ ถาแรงดึงในเสนเชือกมีคาเทากับ 50 นิวตัน จงหามวล
(4 kg)
ของวัตถุกอนนี้ (กําหนด cos 53o = 3/5 , sin 53o = 4/5 )
วิธีทํา
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29. จากโจทยขอที่ผานมา จงหาอัตราเร็วของการเคลื่อนที่เปนวงกลม
วิธีทํา

(1.5 m/s)

30. ผูกเชือกเบาติดกับลูกบอลมวล 3 กิโลกรัม แกวงเชือกใหเปนวงกลมในแนวดิง่ รัศมี 1 เมตร
ดวยความเร็วเชิงเสน 5 เมตร/วินาที จงหาแรงดึงของเชือกขณะที่ลกู บอลอยูที่ตําแหนงสูงสุด
วิธีทํา
( 45 N)

31(มช 41) ผูกเชือกเบาติดกับลูกบอลมวล 1 กิโลกรัม แกวงเชือกใหเปนวงกลมในแนวดิ่งรัศมี
0.2 เมตร ดวยความเร็วเชิงเสน 4 เมตร/วินาที จงหาแรงดึงของเชือกขณะที่ลูกบอลอยูที่
ตําแหนงสูงสุด
(70 นิวตัน)
วิธีทํา
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32. ผูกเชือกเบาติดกับลูกบอลมวล 3 กิโลกรัม แกวงเชือกใหเปนวงกลมในแนวดิ่งรัศมี 1
เมตร ดวยความเร็วเชิงเสน 5 เมตร/วินาที จงหาแรงดึงของเชือกขณะที่
ก) ลูกบอลอยูท ี่จุดต่ําสุด
(105 N)
ข) ลูกบอลอยูที่จุดตรงกับแนวศูนยกลางวงกลมในแนวระดับ
(75 N)
วิธีทํา

33(En 34) วัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม ผูกติดกับเชือกยาว 1.0 เมตร แกวงเปนวงกลมในแนวดิ่ง
เมื่อเชือกทํามุม 60o กับแนวดิ่งจากตําแหนงต่ําสุดของวิถีทางโคจรของวัตถุ จงหาความตึง
ในเสนเชือก ถาขณะนั้นอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่ตําแหนงเปน 3.0 เมตร/วินาที (ขอ 3)
1. 2.0 นิวตัน
2. 6.5 นิวตัน
3. 7.0 นิวตัน
4. 8.8 นิวตัน
วิธีทํา
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โจทยตัวอยางเกี่ยวกับ แรงเสียดทาน
34. ถนนราบโคงมีรัศมีความโคง 50 เมตร ถาสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหวางยางกับ
ถนนของรถคันหนึ่ง มีคาเทากับ 0.2 รถคันนี้จะเลี้ยวโคงไดดว ยความเร็วสูงสุดเทาไรจึงจะไม
ไถลออกนอกโคง
( 10 m/s )
วิธีทํา

35. ถนนราบโคงมีรัศมีความโคง 100 เมตร ถาสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหวางยางกับ
ถนนของรถคันหนึ่ง มีคาเทากับ 0.4 รถคันนี้จะเลีย้ วโคงไดดวยความเร็วสูงสุดเทาไรจึงจะ
ไมไถลออกนอกโคง
(20 m/s)
วิธีทํา
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36(มช 30) แผนเสียงแผนหนึ่งวางอยูใ นแนวระดับ เมื่อเอาเหรียญอันหนึ่งมาวางไวหางจาก
จุดศูนยกลางของแผนเสียงเปนระยะ 10 เซนติเมตร ปรากฏวาเหรียญอันนี้จะหมุนติดไปกับ
แผนเสียงไดโดยไมไถลหลุดจากโตะ ถาอัตราการหมุนของแผนนอยกวา 1 รอบตอวินาที
จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหวางเหรียญกับแผนเสียง
1. 0.2
2. 0.3
3. 0.4
4. 0.6
(ขอ 3)
วิธีทํา

กรณี การเลี้ยวโคงของรถบนถนน
1) จะมีแรงเสียดทานระหวางยางรถกับพื้นถนน เปนแรง
ผลักเขาสูศูนยกลาง
2) กรณีรถมอเตอรไซคจะมีการเอียงตัวจากแนวดิ่ง เพื่อ
ใหแนวแรงลัพธของแรงเสียดทานกับแรงดันพื้นผลัก
ผานจุดศูนยกลางมวลของมอเตอรไซด
tanθ = vgr2

เมื่อ v คือ อัตราเร็วของการเคลื่อนที่ (m/s)
r คือ รัศมีความโคงของถนน (m)
θ คือ มุมที่มอเตอรไซดเอียงกระทํากับแนวดิ่ง
หรือ θ คือ มุมที่พื้นถนนเอียงกระทํากับแนวพื้นราบ
17

Physics Online IV

http://www.pec9.com

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบตางๆ

37. กําหนดใหรถจักรยานยนตเลี้ยวโคงบนถนนรัศมีความโคง 0.1 km ดวยอัตราเร็ว 36 km/hr
ไดอยางปลอดภัย แมฝนตกทางลื่น คนขับตองเอียงตัวทํามุมกับแนวดิ่งเทาใด
(6o)
วิธีทํา

38(มช 41) ผูขับขี่รถจักรยานยนตเลี้ยวโคงบนถนนราบที่มีรัศมีความโคง 40 เมตร คนขับตอง
เอียงรถทํามุม 37o กับแนวดิ่ง ขณะนั้นผูข ับขี่ขับรถในอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที ( tan37o =3 / 4 )
1. 17.32
2. 40.51
3. 30.67
4. 23.29
(ขอ 1)
วิธีทํา

39. รถยนตคันหนึ่งแลนดวยความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อรถคันนี้เลี้ยวโคงบนถนนมีรัศมี
ความโคง 150 เมตร พื้นถนนควรเอียงทํามุมกับแนวระดับเทาใด รถจึงจะเลี้ยงโคงอยาง
ปลอดภัย
( 10.5o)
วิธีทํา
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40. ทางโคงของถนน ทานจะสังเกตเห็นวาระดับของถนนบริเวณนอกสวนโคงจะมีระดับสูงกวา
บริเวณในสวนโคง ทานจงใหเหตุผลวาเปนเพราะอะไร
ก. เพื่อตานแรงหนีศูนยกลาง
ข. เพื่อใหทัศนวิสัยดีขึ้น
ค. เพื่อใหรูปรางถนนเปนไปตามความตองการ ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
(ขอ ก)
วิธีทํา

โจทยตัวอยางเกี่ยวกับ แรงดึงดูดระหวางมวล
41. ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรรอบโลกเปนวงกลมรัศมี 8 x 106 เมตร และที่ความสูงระดับนี้
แรงดึงดูดของโลกเทากับ 8 นิวตัน / กิโลกรัม จงคํานวณหาความเร็วในการโคจรของดาว
เทียมดวงนี้
( 8x103 m/s )
วิธีทํา
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42. ดาวเทียมมวล 6 kg หมุนรอบโลกเปนวงกลม รัศมี 7000 km และที่ความสูงระดับนีแ้ รง
ดึงดูดของโลกมีคาเทากับ 7 N/kg จงคํานวณหาความเร็วและคาบการหมุนของดาวเทียมนี้
1) 7000 เมตร/วินาที , 5548 วินาที
2. 7000 เมตร/วินาที , 6283 วินาที
3) 8000 เมตร/วินาที , 5548 วินาที
4. 8000 เมตร/วินาที , 6283 วินาที
วิธีทํา
(ขอ 2)

43. ดาวเทียมเคลื่อนที่เปนวงกลมรอบโลก โดยมีรัศมีวงโคจร 12.8x106 เมตร อัตราเร็วของ
(5.6x103 m/s)
ดาวเทียม มีคา กี่เมตรตอวินาที ( กําหนด มวลโลก = 6 x 1024 kg )
วิธีทํา

⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
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ตอนที่ 3 อัตราเร็วเชิงมุม
ω = θt

เมื่อ ω คือ อัตราเร็วเชิงมุม (เรเดียน / วินาที)
θ คือ มุมที่กวาดไป (เรเดียน)
ω = 2Tπ
t คือ เวลาที่ใชกวาดมุมนั้น (วินาที)
ω = 2π f
T คือ คาบของการเคลื่อนที่ (วินาที)
V = ωR
f คือ ความถี่ของการเคลื่อนที่ (Hz)
ac = ω2 R
V คือ อัตราเร็วเชิงเสน (m/s)
ac คือ อัตราเรงเขาสูศูนยกลาง (m/s2)
44. วัตถุกอนหนึ่งเคลื่อนที่เปนวงกลมรอบจุดจุดหนึ่งดวยความถี่ 7 รอบ/วินาที จงหาอัตราเร็ว
เชิงมุมของการเคลื่อนที่นี้
( 44 rad/s )
วิธีทํา
45. การหมุนรอบตัวของโลกรอบละ 24 ชั่วโมง กําหนด รัศมีโลกเทากับ 6.37 x 106 เมตร
( 7.27x10–5 rad/s )
จงหาอัตราเร็วเชิงมุมที่ผิวโลก
วิธีทํา

46. จากขอที่ผานมา จงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ผิวโลก
วิธีทํา

47. จากขอที่ผานมา จงหาอัตราเรงสูศูนยกลางที่เสนศูนยสูตร
วิธีทํา
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ถาในการทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เปนวงกลม
ขณะทีว่ ัตถุมวล M เคลื่อนที่ดวยรัศมีความโคง 0.8
เมตรนั้น น้ําหนักของวัตถุทําใหวัตถุอยูตา่ํ กวาปลาย
เชือกที่แกนหมุน 0.2 เมตร ดังรูปอัตราเร็วเชิงมุมของ
การเคลื่อนที่จะตองเปนเทาไรในหนวยเรเดียน/วินาที
1. 7
2. 8
3. 9
วิธีทํา
48.

49(En 31) วัตถุผูกติดปลายเชือกแลวแกวงเปนวงกลมสม่ําเสมอ
ตามแนวราบแบบฐานกรวย ถารัศมีของการแกวงเปนวงกลม
30 เซนติเมตร และมวลของวัตถุ 0.5 กิโลกรัม เชือกยาว 50
เซนติเมตร อัตราเร็วเชิงมุมของการแกวงเปนกี่เรเดียนตอวินาที
1. 5
2. 7.5
3. 10
วิธีทํา

4. 10

(ขอ 1)

4. 25

(ขอ 1)

50. วัตถุมวล 2 กิโลกรัม ผูกดวยเชือกยาว 0.5 เมตร แลวแกวง
เปนวงกลมในระนาบระดับดวยรัศมี 0.3 เมตร จงหาอัตราเร็ว
วิธีทํา
(1.5 m/s)

51. จากขอที่ผานมา จงหาแรงดึงในเสนเชือก
วิธีทํา

(25 N)

⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
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ตอนที่ 4 การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค
การเคลื่อนที่ซิมเปลฮารโมนิคแบบสั่น

a
v
ω
T
f

=
=
=
=
=

เมื่อ v
a
ω = ความเร็วเชิงมุม (เรเดียน / วินาที) A
k = คานิจสปริง (N/m)
m
T = คาบการสั่น (s)
f

=
=
=
=
=

ω2 A
ωA
mk
2π
ω
1= ω
T 2π
ความเร็วสูงสุด (ที่จุดสมดุลเทานั้น)
ความเรงสูงสุด (ที่ระยะทางไกลที่สุด)
อัมปลิจูด (ระยะทางไกลที่สุด)
มวล (kg)
ความถี่การสั่น (Hz)

52. สปริงเบาตัวหนึ่งมีคานิจ 25 นิวตัน/เมตร ผูกติดกับ
มวล 1 กิโลกรัม ซึ่งวางอยูบ นพื้นเกลี้ยง ดังรูป เมื่อดึง
สปริงออกไป 20 เซนติเมตร แลวปลอยมือ มวลกอน
นี้จะมีอัตราเร็วเทาใดเมื่อผานตําแหนงสมดุล
ก. 0.2 m/s
ข. 1.0 m/s
ค. 2.0 m/s
วิธีทํา

ง. 3.0 m/s

(ขอ ข)

53. สปริงเบาตัวหนึ่งมีคานิจ 100 นิวตัน/เมตร ผูกติดกับมวล 1 กิโลกรัม ซึ่งวางอยูบนพื้น
ราบเกลี้ยง เมือ่ ดึงสปริงออกไป 30 เซนติเมตร แลวปลอยมือ มวลกอนนี้จะมีอัตราเรงสูง
สุดเทาใด
ก. 10 m/s2
ข. 20 m/s2
ค. 30 m/s2
ง. 40 m/s2 (ขอ ค)
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วิธีทํา

54(En 36) แขวนมวล 100 กรัม ที่ปลายหนึ่งของสปริงที่มีมวลนอยมากดึงมวลจากตําแหนง
สมดุล 10 เซนติเมตร แลวปลอย อัตราเร็วเชิงเสนขณะเคลื่อนที่ผานสมดุลมีคาเทาใด ถา
คาบของการสั่นมีคา 2 วินาที
1. 0.31 m/s
2. 0.99 m/s
3. 3.14 m/s
4. 9.9 m/s (ขอ 1)
วิธีทํา

55. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย มีอัมพลิจดู 10 เซนติเมตร มีความถี่ 2 รอบตอ
(15.68 m/s2)
วินาที วัตถุจะมีความเรงสูงสุดเทาใด
วิธีทํา

56. สปริงวางบนพื้นราบมีคา นิจสปริง (2π)2 นิวตัน / เมตร ปลายขางหนึ่งผูกตรึงปลายอีก
ขางหนึ่งมีมวล 4 กิโลกรัม ติดไว เมื่อออกแรงดึงมวลแลวปลอยมวลจะเคลื่อนที่แบบ SHM
(2)
ดวยคาบกี่วนิ าที
วิธีทํา
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57. สปริงวางบนพื้นราบมีคา นิจสปริง π2 N/m ปลายขางหนึ่งผูกตรึงปลายอีกขางหนึ่งมีมวล
1 kg ติดไว เมื่อออกแรงดึงมวลแลวปลอยมวลจะเคลื่อนที่แบบ SHM ดวยคาบกีว่ ินาที
วิธีทํา
(2 วินาที)

58(En 35) รถทดลองมวล 500 กรัม ติดอยูกับปลายสปริง
ดังรูป เมื่อดึงดวยแรง 5 นิวตัน ในทิศขนานกับพืน้ จะ
ทําใหสปริงยืดออก 10 เซนติเมตร เมื่อปลอยรถจะเคลื่อนที่
กลับไปมาบนพื้นเกลี้ยงแบบซิมเปลฮารโมนิกดวยคาบเทาไร
1. 0.63 s
2. 0.67 s
3. 1.60 s
วิธีทํา

4. 2.00 s

(ขอ 1)

59(มช 42) ลวดสปริงอันหนึ่งวางบนพื้นเกลี้ยง ปลายดานหนึ่งยืดแนนกับผนังปลายที่เหลือมี
มวล 1.0 กิโลกรัมติดไว
ถาทําใหเกิดการสั่นแบบซิมเปลฮารมอนิกวัดคาบการสั่นได
(2π / 5) วินาที แรงในหนวยของนิวตันที่กระทําตอมวลนี้ เมื่ออยูห า งจากตําแหนงสมดุล 0.2
(5 นิวตัน)
เมตร เปนเทาใด
วิธีทํา
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60(มช 43) แขวนมวล 2 กิโลกรัม กับสปริง แลวปลอยใหสั่นขึ้นลง วัดคาบของการสั่นได
1 วินาที ถาเอามวล 2 กิโลกรัม ออกสปริงจะสั้นกวาตอนทีแ่ ขวนมวลนี้อยูก ี่เมตร
(ขอ 3)
1. 0.08
2. 0.12
3. 0.25
4. 0.40
วิธีทํา

การเคลื่อนที่ซิมเปลฮารโมนิคแบบแกวง

amax

a
v
ω
T
f

amax
vmax
A

A

เมื่อ v
a
ω
A
L
T
f

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

ω2 A
ωA
g
L
2π
ω
1 ω
T = 2π

ความเร็วสูงสุด (ที่จุดสมดุลเทานั้น)
ความเรงสูงสุด (ที่ระยะทางไกลที่สุด)
ความเร็วเชิงมุม (เรเดียน/วินาที)
อัมปลิจูด (ระยะทางไกลที่สุด)
ความยาวสายแกวง (m)
คาบการแกวง (s)
ความถี่การแกวง (Hz)
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61. ลูกตุมแขวนดวยเชือกยาว 0.4 เมตร แกวงไปมาดวยอัมปลิจูด 0.1 เมตร จงหาความเร็ว
ขณะเคลื่อนผานจุดสมดุล
( 0.5 m/s)
วิธีทํา

62(มช 39) ลูกตุมแขวนดวยเชือกยาว 100 เซนติเมตร เมื่อจับลูกตุมใหเบนออกมาจากตําแหนง
สมดุลเปนระยะ 5 เซนติเมตร แลวปลอยใหแกวงอยางอิสระความเร็วสูงสุดในการแกวง
จะมีคาเทากับกี่ เซนติเมตร / วินาที
1. 0.16
2. 1.58
3. 15.8
4. 158 (ขอ 3)
วิธีทํา

63(มช 32) ความเร็วสูงสุดของวัตถุที่กําลังแกวงแบบซิมเปลฮารโมนิคดวยคาบของการแกวง
0.2 วินาที และอัมปลิจูด 2 เซนติเมตร จะมีคาเทากับ
ก. 5π เซนติเมตร/วินาที
ข. 10π เซนติเมตร/วินาที
ค. 20π เซนติเมตร/วินาที
ง. ไมสามารถหาคาไดจากขอมูลที่ใหมา
(ขอ ค)
วิธีทํา
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64. ตองการใหลูกตุมนาฬิกาแกวงในระนาบบนพื้นโลกใหครบรอบภายในเวลา 2 วินาที จะ
(1 เมตร)
ตองออกแบบใหสายลูกตุมนาฬิกายาวเทาใด ให π2 = 10
วิธีทํา

การหาความเร็ว และความเรง ณ จุดใดๆ
Vs = ω A 2 − x 2
as = ω2 x
Vt = ωA sin (ω t)
at = ω2 A cos (ω t)
เมื่อ Vs , as = ความเร็ว และ ความเรง ณ จุดหางจากสมดุล
Vt , at = ความเร็ว และ ความเรง ณ เวลา t จากสมดุล
A = อัมปลิจูด
และ x = A sin ( ω t )
เมื่อ x = การขจัด ณ. เวลา t ใดๆ

X
A

65. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่แบบ SHM ดวยชวงกวาง
1.5 เมตร ความถี่ 50 Hz
จงหาความเร็ว
และ ความเรง เมื่อการขจัดเปน 1 เมตร
( 351 m/s , 98696 m/s2 )
วิธีทํา
X= 1 m
A=1.5 m
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66. ซิมเปลฮารโมนิค มีชวงกวาง 8 เซนติเมตร และคาบ 4 วินาที จงหาความเรงหลังจากที่
(0.14 m/s2)
อนุภาคผานจุดสมดุลไปได 0.5 วินาที
วิธีทํา
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