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ตะลุ ย โจทย โควตา มช. ฟ สิ ก ส บทที่ 11 คลื่ น กล ชุ ด 2
1. แหลงกําเนิดคลื่นสั่นอยางสม่ําเสมอดวยอัตรา 30 ครั้ง ใน 1 นาที ทําใหเกิดคลื่นน้ําแผออก
ไปอยางตอเนื่อง เมื่อพิจารณาคลื่นที่เกิดขึ้นพบวา คลื่นแตละลูกเคลื่อนที่จากเสาตนหนึ่งไปยัง
เสาอีกตนหนึ่งซึ่งปกอยูหางกัน 20 เมตร ตองใชเวลา 2 วินาที ความยาวคลื่นน้ํามีคาเทาใด
ก. 10 เมตร
ข. 15 เมตร
ค. 20 เมตร
ง. 25 เมตร

2. ในการสั่นเชือกที่มีความยาวมากเสนหนึ่ง
ปรากฏวาหลังจากการสั่น 0.5 วินาที ได
คลื่นดังรูป จงหาอัตราเร็วของคลื่นบน 0
เชือกเสนนี้

2

4

6 (cm)

3(A–net51) คลื่นตามขวางรูปไซนบนเสนเชือกกําลังเคลื่อนที่ไปทางขวามือ ขณะหนึ่งจุด A ซึ่ง
เปนจุดสีแดงแตมเล็กๆ บนเสนเชือกกําลังอยูที่สันคลื่นพอดี อีกนานเทาใดจุด A จึงจะเคลื่อน
A
λ = 0.8 m
ลงมาอยูที่ตําแหนงปกติ
(ระดับเสนประ)
เสนเชือก
1. 20 ms
2. 40 ms
3. 60 ms
4. 80 ms
ν = 5 m/s
4. คลื่นขบวนหนึ่งเคลื่อนที่ไดระยะทาง 20 เมตร ในเวลา 4 วินาที ถาพบวาจุด 2 จุด บน
คลื่นที่หางกัน 0.2 เมตร มีเฟสตางกัน 120o จงหาคาความถี่ของคลื่นนี้
5. จุด 2 จุดบนคลื่นขบวนหนึ่งอยูหางกัน 3 เมตร มีเฟสตางกัน 240o แสดงวาคลื่นขบวนนี้มี
ความยาวคลื่น
1. 1.5 เมตร

2. 3.0 เมตร

3. 4.5 เมตร

4. 6.0 เมตร

6(มช 35) คลื่นน้ํามีความถี่ 30 เฮิรตซ และความเร็ว 2.4 เมตร/วินาที ระยะทางระหวาง 2
จุด ที่คลื่นมีความแตกตางเฟสเปน 120 องศา มีคาเปนเทาใด และเมื่อพิจารณาตําแหนงหนึ่ง
ของผิวน้ําที่มีคลื่นน้ํานี้ ถาเวลาผานไป 1/90 วินาที แลวคลื่น ณ ตําแหนงนี้มีการเปลี่ยนเฟส
ไปเทาใด
ก. ระยะทาง 2.7 เซนติเมตร เปลี่ยนเฟส 30 องศา
ข. ระยะทาง 2.7 เซนติเมตร เปลี่ยนเฟส 120 องศา
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ค. ระยะทาง 4.2 เซนติเมตร เปลี่ยนเฟส 30 องศา
ง. ระยะทาง 4.2. เซนติเมตร เปลี่ยนเฟส 120 องศา
7(มช 46) คลื่นตามขวางในตัวกลางชนิดหนึ่ง
กําลังเคลื่อนที่จากซายไปขวาดังรูป การ
เคลื่อนที่ขณะใดๆ ของ อนุภาคตัวกลาง ณ.
ตําแหนง P เปนเชนไร
1. มีความเร็วสูงสุด
3. มีการกระจัดสูงสุด

P

2. มีความเรงสูงสุด
4. กําลังเคลื่อนที่ตามทิศ →

8(มช 41) เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากโลหะเขาไปในน้ําจะทําให
1. ความเร็วคลื่นคงเดิม
2. ความยาวคลื่นคงเดิม
3. แอมพลิจูดคลื่นคงเดิม
4. ความถี่คลื่นคงเดิม
9. ขอความใดถูกตองเกี่ยวกับคลื่นน้ํา
ก. คลื่นน้ําตื้นอัตราเร็วคลื่นมากกวาคลื่นน้ําลึก
ข. คลื่นน้ําตื้นอัตราเร็วคลื่นเทากับคลื่นน้ําลึก
ค. คลื่นน้ําตื้นอัตราเร็วคลื่นนอยกวาอัตราเร็วคลื่นในน้ําลึก
ง. ความยาวคลื่นในน้ําตื้นมากกวาความยาวคลื่นในน้ําลึก
5

10(En 43/2) ในการทดลองเรื่องการหักเหของคลื่นผิวน้ํา เมื่อคลื่นผิวน้ําเคลื่อนที่จากบริเวณน้ําลึก
ไปน้ําตื้น ความยาวคลื่น λ ความเร็ว v และ ความถี่ f ของคลื่นผิวน้ําจะเปลี่ยนอยางไร
1. λ นอยลง v นอยลง แต f คงที่
2. λ มากขึ้น v มากขึ้น แต f คงที่
3. λ นอยลง f มากขึ้น แต v คงที่
4. λ มากขึ้น f นอยลง แต v คงที่
11(มช 48) คลื่นน้ําหนาคลื่นตรง เคลื่อนที่ผานแนวตอตัวกลางจากบริเวณน้ําลึกไปยังบริเวณน้ําตื้น
กวา ดวยมุมตกกระทบเปน 0o จากการเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่สอง จากขอความตอไปนี้
ก. มุมหักเหเทากับมุมตกกระทบ
ข. คลื่นเคลื่อนที่ดวยความเร็วลดลง
ค. ความยาวคลื่นสั้นลง
ขอใดถูกตอง
1. ก และ ข
2. ก และ ค
3. ข และ ค
4. ถูกทุกขอ
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12. แหลงกําเนิดคลื่นอําพันธเฟสตรงกัน 2 อัน วางหางกัน 6 ซม. ความเร็วคลื่น 40 ซม./วินาที
ขณะนั้นคลื่นมีความถี่ 20 Hz จงหาวาแนวปฏิบัพที่ 3 จะเบนออกจากแนวกลางเทาไร
1. 30o
2. 53o
3. 60o
4. 90o
13(มช 50) ถาดคลื่นสรางคลื่นทําใหเกิดตนกําเนิดคลื่น S1 และ S2 ใหคลื่นแทรกสอดกัน
ระหวาง S1 และ S2 ไดจํานวนปฏิบัพเทากับ 3 ถาตองการใหจํานวนปฏิบัพมีคาเทากับ 5
จะตองใชความถี่กี่เทาของความถี่เดิม
2. 35
3. 25
4. 53
1. 25
14(มช 44) คลื่นน้ําที่มีหนาคลื่นตรงมีความยาวคลื่น
เปน 1 เซนติเมตร เคลื่อนที่จากบริเวณน้ําตื้น
ไปยังบริเวณน้ําลึกในแนวตั้งฉากกับแนวรอยตอ
จากนั้นจึงนําสลิตคูที่มีระยะระหวางสลิตเปน 2
เซนติเมตร มาวางตรงแนวรอยตอของบริเวณ
น้ําตื้นน้ําลึกพอดี จงหาวาแนวเสนบัพแนวแรก
จะทํามุมเทาใดกับแนว CQ ถาความเร็วของคลื่นทั้งสองบริเวณตางกัน 2 เทา
15(มช 50) คลื่นสองคลื่นกําลังเคลื่อนที่เขาหากันดังแสดงในรูป คลื่นรวมจะมีความสูงของคลื่น
สูงสุดกี่เซนติเมตรเมื่อเวลาผานไปกี่วินาที
y (cm)
2 cm/s
4
B

2

1. 4 และ 1

–2 cm/s

A

2

4

6

8

10 12

2. 4 และ 2

14 16

3. 6 และ 1
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4. 6 และ 2
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16(มช 44) ในการทดลองการแทรกสอดจากแหลงกําเนิดคลื่นอาพันธ 2 แหลงบนผิวน้ําที่มี
ความลึกสม่ําเสมอ เมื่อเลื่อนระยะระหวางแหลงกําเนิดคลื่นซึ่งอยูหางกัน 23 π ออกไปเปน
2π ที่จุด P ซึ่งเปนจุดกึ่งกลางระหวางจุดกําเนิดคลื่นทั้งสองจะมีการเปลี่ยนแปลงดังขอใด
1. จุด P จะเปนปฎิบัพตลอดเวลา
2. จุด P จะเปนบัพตลอดเวลา
3. จุด P จะเปนปฏิบัพแลวเปลี่ยนไปเปนบัพ
4. จุด P จะเปนบัพแลวเปลี่ยนไปเปนปฏิบัพ
17(มช 49) วัตถุทรงกลมเหมือนกันทุกประการสองชิ้นอยูที่ความสูง 2 กม. และ 4.5 กม. ตาม
ลําดับ วัตถุทั้งสองหางกัน 3.125 กม. เมื่อถูกปลอยใหตกอยางอิสระพรอมกันลงในสระน้ํา
นิ่ง คลื่นที่เกิดขึ้นจะแสดงผลการรวมกันใหคาสูงสุดครั้งแรกในตําแหนงหางจากจุดตกวัตถุ
ชิ้นหลังกี่เมตร กําหนดให ความเร็วของคลื่นในน้ํามีคาเทากับ 25 เมตร/วินาที
18(A–net 49)

1.8 m

เมื่อใชเครื่องเคาะสัญญาณเวลาซึ่งเคาะ 50 รอบตอวินาที มากระตุนเสนเชือกทําใหเกิดคลื่น
นิ่งมีปฏิบัพ 4 ลูก ในความยาว 1.80 เมตร ความเร็วของคลื่นในเสนเชือกเปนกี่เมตรตอวินาที
19(A-net 50) ลวดขึงตึงเสนหนึ่งมีคาความถี่ของฮารมอนิกที่ติดกันสองคาเปน 1,920 เฮิรตซ
และ 2,240 เฮิรตซ และความเร็วคลื่นในลวดเสนนี้เปน 640 เมตร/วินาที จงหาความยาว
ของลวด
1. 0.5 m
2. 1.0 m
3. 1.5 m
4. 2.0 m
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