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ตะลุ ย โจทย โ ควตา มช. ฟ สิ ก ส บทที่ 12 เสี ย ง ชุ ด 1
คลื่นเสียง
อัตราเร็วเสียง เราอาจหา อัตราเร็วเสียงไดจาก
v = st
หรือ
v = fλ
เมื่อ v = อัตราเร็ว (m/s) s = ระยะทางที่เสียงเคลื่อนที่ได (m)
t = เวลา (s)
f = ความถี่เสียง (Hz)
λ = ความยาวคลื่น (m)
ปจจัยที่มีผลตออัตราเร็วเสียง
1. ความหนาแนนของตัวกลาง
อัตราเร็วในตัวกลางที่มีความหนาแนนมากกวา จะมีคามากกวาในตัวกลางที่มีความ
หนาแนนนอยกวา
2. อุณหภูมิ
อัตราเร็วเสียง จะแปรผันตรงกับรากที่ 2 ของอุณหภูมิเคลวิน เพราะอุณหภูมิสูงขึ้นจะทํา
ใหโมเลกุล มีพลังงานจลนมากขึ้น การอัดตัวและขยายตัวเร็ว ทําใหเสียงเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น
จึงไดวา
3

V∝ T

และสําหรับในอากาศนั้น เราสามารถหาอัตราเร็วเสียงที่อุณหภูมิตาง ๆ ได โดยอาศัย
สมการ

v = vo + 0.6 t
หรือ
v = 331 + 0.6 t
เมื่อ vo = อัตราเร็วเสียงที่อุณหภูมิ 0oC = 331 m/s
t = อุณหภูมิ (oC)

1. แหลงกําเนิดเสียงอันหนึ่งสั่นดวยความถี่ 692 Hz วางไวในอากาศที่อุณหภูมิ 25oC อยาก
ทราบวาคลื่นเสียงที่ออกจากแหลงกําเนิดนี้จะมีความยาวคลื่นเทาไร
วิธีทํา
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การสะทอนของเสียง
เมื่อเสียงไปตกกระทบวัตถุที่มีขนาดใหญกวาความ
ยาวคลื่นเสียง เสียงจะสะทอนออกจากวัตถุนั้นได
เพิ่มเติม
1) หากวัตถุมีขนาดเล็กกวาความยาวคลื่นเสียง เมื่อ
เสียงตกกระทบ จะเลี้ยวออมไปทางอื่นไมสะ
ทอนออกมา
2) หากมีเสียงสะทอนจากหลายแหลงมาถึงผูฟงในชวงเวลาที่ตางกันมากกวา 0.1 วินาที
จะทําใหไดยินเสียงสะทอนหลายเสียง เรียกวา เกิดเสียงกอง

2(มช 51) จงหาขนาดเล็กที่สุดของปลาในหนวยเซนติเมตรที่ระบบโซนารความถี่ 20 kHz
สามารถตรวจจับได ถาความเร็วเสียงในน้ําทะเลมีคาเทากับ 1,500 m/s
1. 7.5
2. 15
3. 75
4. 130
วิธีทํา

3. เรือลําหนึ่งลอยนิ่งอยูในทะเลไดสงคลื่นสัญญาณเสียงลงไปในน้ําทะเล และ ไดรับสัญญาณ
เสียงนั้นกลับมาในเวลา 0.6 วินาที เมื่ออัตราเร็วของเสียงในน้ําทะเลมีคา 1500 เมตร/วินาที
ทะเล ณ บริเวณนี้ลึกเทาไร
วิธีทํา
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การหักเหของเสียง
จากกฎของสเนลจะไดวา
v1
T1
sinθ 1
λ1
=
=
=
v
T2 = n21
sinθ 2
λ2
2
เมื่อ θ1 และ θ2 คือ มุมในตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
V1 และ V2 คือ ความเร็วคลื่นในตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
λ1 และ λ2 คือ ความยาวคลื่นในตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
T1 และ T2 คือ อุณหภูมิ (เคลวิน) ในตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
n21 คือ คาคงที่ เรียกชื่อวา ดัชนีหักเหของตัวกลางที่ 2 เทียบกับตัวกลางที่ 1
4. เสียงระเบิดใตน้ํา หักเหขึ้นสูอากาศโดยมีมุมตกกระทบ 30o จงหามุมหักเหที่ออกสูอากาศ ถา
อัตราเร็วเสียงในอากาศและในน้ําเปน 350 และ 1400 เมตร/วินาที ตามลําดับ
วิธีทํา

5. อากาศบริเวณ X ที่อุณหภูมิ 27oC บริเวณ Y มีอุณหภูมิ 21oC จงหาวา
ก. ดัชนีหักเหของตัวกลาง Y เมื่อเทียบกับตัวกลาง X เปนเทาใด
ข. ถาในตัวกลาง Y เสียงมีอัตราเร็ว 342 m/s ในตัวกลาง X เสียงจะมีอัตราเร็วเทาใด
วิธีทํา
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การเลี้ยวเบนของเสียง
การเลี้ยวเบนจะเกิดไดดี เมื่อชองแคบมีขนาดเล็กกวาความ
ยาวคลื่น หรือความยาวคลื่นตองใหญกวาชองแคบ นั่นเอง
6. คลื่นเสียงหนึ่งผานเขาทางชองหนาตางกวาง 0.8 เมตร ในแนวตั้งฉาก ผูฟงที่อยูขางหนา
ตางจะไดยินเสียงชัดเจน ถาขณะนั้นอุณหภูมิของอากาศ 25o C จงหาความถี่ของเสียงนี้
วิธีทํา

การแทรกสอดของเสียง
ในแนวเสริม หรือ แนวปฏิบัพ คลื่นเสียงมีการเสริมกัน จึงมีเสียงดังกวาปกติ
ในแนวหักลาง หรือ แนวบัพ คลื่นเสียงมีการหักลางกัน จึงมีเสียงเบากวาปกติ
สูตรคํานวณสําหรับหรับแนวปฏิบัพลําดับที่ n (An)
⏐S1P – S2P⏐ = n λ
d sin θ = n λ
เมื่อ P คือ จุดซึ่งอยูบนแนวปฏิบัพลําดับที่ n(An)
S1P คือ ระยะจาก S1 ถึง P
S2P คือ ระยะจาก S2 ถึง P
λ คือ ความยาวคลื่น (m)
n คือ ลําดับที่ของปฏิบัพนั้น
d คือ ระยะหางจาก S1 ถึง S2
θ คือ มุมที่วัดจาก A0 ถึง An
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สูตรคํานวณสําหรับแนวบัพลําดับที่ n (Nn)
⏐ S1P – S2P⏐ = (n – 12 ) λ
d sin θ = (n – 12 ) λ
เมื่อ n คือ ลําดับที่ของแนวบัพนั้น
7. S1 และ S2 เปนลําโพงสองตัว วางหางกัน 3 เมตร ในที่โลง Q เปนผูฟงอยูหางจาก S1 5
เมตร และหางจาก S2 4 เมตร เสียงความถี่ต่ําสุดที่หักลางกันทําให Q ไดยินเสียงเบาที่สุด
จะเปนเทาใด ถาอัตราเร็วเสียงในอากาศเปน 340 เมตร/วินาที
วิธีทํา

ความเขมเสียง และ ระดับความเขมเสียง
ความเขมเสียง
เสียงที่ออกมาจากจุดกําเนิดจะมีลักษณะแผออกเปนทรงกลมคลายลูกบอล กวางออกไป
เรื่อย ๆ ความเขมเสียง (I) คือ อัตราสวนของกําลังเสียง ตอ พื้นที่ที่เสียงกระจายออกไป
I= P
A

P
4πR 2
เมื่อ I = ความเขมเสียง (วัตต/ตารางเมตร)
P = กําลังเสียง (วัตต)
A = พื้นที่ (ตารางเมตร)
R = รัศมีวงกลม (เมตร)

หรือ

I=
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โปรดทราบ
ความเขมเสียงมากที่สุดที่หูคนเราทนฟงได 1 w/m2
ความเขมเสียงนอยที่สุดที่คนเราไดยินคือ 10–12 w/m2 เราใชสัญลักษณ Io
ถาเรานําความเขมที่จุดใด ๆ หารดวย Io ผลที่ไดเรียกวา ความเขมสัมพัทธ
ดังนั้น
ความเขมสัมพัทธ = I
Io

8. แหลงกําเนิดเสียงสงพลังงานดวยอัตรา π x 10–8 วัตต ผูฟงซึ่งอยูหางจากแหลงกําเนิด 10
เมตร จะไดยินเสียงมีความเขมเสียงเทาใด
วิธีทํา

9(มช 39) สมมติวายุงตัวหนึ่ง ๆ โดยเฉลี่ยแลวเวลาบินทําใหเกิดเสียงหึ่งๆ ที่มีกําลัง 3.14 x10–14
วัตต ขณะที่ยุงบินจากระยะไกลเขาหาเด็กคนหนึ่ง เด็กคนนี้จะเริ่มไดยินเสียงยุง เมื่อยุงอยูที่
ระยะหางจากเขากี่เซนติเมตร ถาเสียงเบาที่สุด ที่เขาสามารถไดยินมีความเขม 10–12 W/m2
1. 5
2. 10
3. 25
4. 40
วิธีทํา
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ระดับความเขมเสียง
คาความเขมเสียง เปนคาที่มีคานอย ตัวเลขยุงยาก เราจึงนิยมเปลี่ยนใหอยูในรูปที่ดูงายขึ้น
คือ รูปของ ระดับความเขมเสียง (β) วิธีการเปลี่ยน จะใชสมการ
β = 10 log I
Io

β = 10 log

I
10 12

เมื่อ β คือ ระดับความเขมเสียง (เดซิเบล , dB)
I คือ ความเขมเสียง (วัตต/ตารางเมตร)
Io คือ ความเขมเสียงนอยสุดที่ยังไดยิน = 10–12 วัตต/ตารางเมตร
หมายเหตุ 1. log 10 = 1
2. log Mx = x log M เชน log 105 = 5 log 10 = 5(1) = 5
3. log x = log y ก็ตอเมื่อ x = y
10. ณ. ตําแหนงซึ่งอยูหางจากแหลงกําเนิดเสียงอันหนึ่งวัดคาความเขมเสียงได 10–10 วัตตตอ
ตารางเมตร ณ ตําแหนงนี้จะมีคาระดับความเขมเสียงเทาใด
วิธีทํา

11. จงหาระดับความเขมเสียง เสียงเมื่อผูฟงอยูหางจากวิทยุ 1 เมตร เมื่อกําลังเสียงของวิทยุ
เทากับ 4π x 10–3 วัตต
วิธีทํา
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12(มช 43) เสียงที่มีระดับความเขมเสียง 80 เดซิเบล จะมีความเขมเสียงในหนวย W/m2 เทาใด
1. 10–2
2. 10–4
3 . 10–6
4. 10–8
วิธีทํา

13(มช 35) ในการแสดงกลางแจง ถาตองการใหผูชมที่อยูหางจากเวที 1 กิโลเมตร ไดยินเสียง
ที่ระดับความเขมเสียง 70 เดซิเบล ควรใชลําโพงที่มีกําลังเสียงเทาใด
ก. 90.7 วัตต
ข. 100.5 วัตต
ค. 125.7 วัตต
ง. 150.5 วัตต
วิธีทํา

สูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเขมเสียง
I
β2 – β1 = 10 log I2
1
R 2
β2 – β1 = 10 log ⎛⎜ R1 ⎞⎟
⎝ 2⎠

P
β2 – β1 = 10 log P2
1
P R2
β2 – β1 = 10 log 2 12
P1 R2

เมื่อ β1 , β2 คือ ระดับความเขมเสียงตอนแรก และ ตอนหลัง (เดซิเบล)
I1 , I2 คือ ความเขมเสียงตอนแรก และ ตอนหลัง (วัตต/ตารางเมตร)
P1 , P2 คือ กําลังเสียงตอนแรก และ ตอนหลัง (วัตต)
R1 , R2 คือ ระยะหางตอนแรก และ ตอนหลัง (เมตร)
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14(มช 31) ลําโพง 1 ตัว ใหเสียงที่ระดับความเขมของเสียง 60 dB ถาใชลําโพงชนิดเดียวกัน
10 ตัว จะใหความเขมของเสียงกี่ dB
ก. 600 dB
ข. 100 dB
ค. 70 dB
ง. 60 dB
วิธีทํา

15(A-net 50) ระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องจักร 5 เครื่องมีคาเปน 100 เดซิเบล ถาเดิน
เครื่องจักรเพียง 1 เครื่อง ระดับเสียงใหมจะเปนเทาใด
1. 93 dB
2. 83 dB
3. 60 dB
4. 20 dB
วิธีทํา
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16(มช 36) เมื่อวัดระดับความเขมเสียง ที่คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมไดรับ เมื่ออยูหางจาก
เครื่องจักร 5 เมตร วัดระดับความเขมเสียงได 70 เดซิเบล เมื่อมีคําสั่งใหเขาตองเขามาดูแล
การทํางานของเครื่องจักร ณ ตําแหนงที่หางเพียงครึ่งเมตร เขาจะไดรับระดับความเขมเสียง
เปนกี่เดซิเบล
วิธีทํา

เสียงดนตรี และ บีสตของเสียง
ความดังเบาของเสียง
ความดังหรือเบาของเสียงขึ้นอยู อัมปลิจูดของคลื่นเสียง
ถาคลื่นเสียงมีอัมปลิจูดสูง เสียงจะดัง
ถาคลื่นเสียงมีอัมปลิจูดต่ํา เสียงจะเบา
ระดับเสียง ( ความทุมแหลมของเสียง )
ความทุม แหลม ของเสียงจะขึ้นอยูกับความถี่ของคลื่นเสียง
ถาคลื่นเสียงมีความถี่สูง เสียงจะแหลม เรียกวา ระดับเสียงสูง
ถาคลื่นเสียงมีความถี่ต่ํา เสียงจะทุม เรียกวา ระดับเสียงต่ํา
ชวงความถี่ของเสียงที่หูคนปกติจะไดยิน คือ ชวง 20 – 20000 Hz เทานั้น
เสียงที่มีความถี่ต่ํากวา 20 Hz ลงไปเรียก Infra Sonic
เสียงที่มีความถี่สูงกวา 20000 Hz ขึ้นไปเรียก Ultra Sonic
หูคนปกติจะไมไดยินเสียงพวกนี้
6
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คุณภาพเสียง
เวลาเราฟงเสียงเครื่องดนตรีหลาย ๆ ชนิด เชน ขลุย และเปยโน ซึ่งเลนโนตตัวเดียวกัน
พรอม ๆ กัน แตเรายังสามารถแยกออกไดวา เสียงใดเปนเสียงขลุย เสียงใดเปนเสียงเปยโน
ทั้งนี้เพราะเสียงทั้งสองจะมีลักษณะที่ตางกัน ที่เปนเชนนี้เพราะเสียงแตละเสียงจะมี Higher
Hamonic และความเขมสัมพัทธของแตละ Hamonic ไมเทากัน จึงทําใหเสียงแตละเสียงมี
ลักษณะที่ตางกัน ลักษณะของเสียง เราเรียกวาคุณภาพเสียง
ตัวอยางสมมุติ
เสียงขลุย
เสียงเปยโน

90%
โด
โด
95%

4%
โด′
โด′
3%

4%
โด′′
โด′′
2%

1%
โด′′′

1%
โด′′′′

บีสตของเสียง
หากมีคลื่นเสียง 2 คลื่น ซึ่งมีความถี่ตางกันเล็กนอยเขามาปนกัน คลื่นทั้งสองจะเกิด
การแทรกสอดกันเอง แลวจะไดคลื่นรวมที่มีอัมปลิจูดสูงต่ําสลับกันไป เสียงที่เกิดจากคลื่น
รวมจะมีลักษณะดังสลับกับเบา ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้ เรียกวา บีสตของเสียง

จํานวนครั้งที่เสียงดังใน 1 หนวยเวลาเรียก ความถี่บีตส ซึ่งหาจาก
fB = ⏐f1 – f2 ⏐
เมื่อ f1 คือ ความถี่เสียงที่ 1
f2 คือ ความถี่เสียงที่ 2
และ ความถี่คลื่นเสียงรวมหาจาก
f1 + f2
fรวม =
2
ปกติแลว หูคนเราจะไดยินเสียงบีสตที่มีความถี่ไมเกิน 7 Hz
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17. สมบัติของเสียงขอใดที่มีผลตอความดังของเสียงมากที่สุด
ก. ความยาวคลื่น
ข. ความถี่
ค. อัมพลิจูด
4

ง. ความเร็วคลื่น

ตอบ

18(มช 37) ความถี่ของคลื่นเสียงที่ระดับความเขมเสียง 70 เดซิเบล ที่หูของคนปกติไมสามารถ
ไดยิน คือ
1. 30
2. 1000
3. 10000
4. 30000
ตอบ

19(มช 44) แหลงกําเนิดเสียงหลายชนิดทําใหเกิดเสียงที่มีความถี่เทากัน สิ่งใดจะสามารถจําแนก
แหลงกําเนิดของเสียงเหลานี้
1. คุณภาพเสียง
2. ระดับความเขมเสียง 3. ระดับเสียง
4. ความดังเสียง
25

ตอบ

20(มช 48) เสียงดนตรีมีความไพเราะและมีความแตกตางกันตามชนิดและประเภทเครื่องดนตรี
เนื่องจากอะไร
1. ระดับความเขมเสียงตางกัน
2. ระดับเสียงที่ตางกัน
3. การสั่นพองและการรับฟงของหูตางกัน 4. คุณภาพเสียงตางกัน
ตอบ

21(En 40) ในการปรับเสียงของเปยโนระดังเสียง C โดยเทียบกับสอมเสียงความถี่ 256.0 Hz
ถาไดยินเสียงบีตสความถี่ 3.0 ครั้ง/วินาที ความถี่ที่เปนไปไดของเปยโนมีคาเทาใด
1. 256 Hz
2. 254.5 หรือ 257.5 Hz
3. 253 หรือ 259 Hz
4. 250 หรือ 262 Hz
วิธีทํา
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คลื่นนิ่ง และ การสั่นพอง
คลื่นนิ่ง
คลื่นนิ่ง เปนปรากฏการณแทรกสอดของคลื่นเสียงที่ตกกระทบ กับคลื่นเสียงที่สะทอน
จากตัวกลาง ทําใหเกิดตําแหนงเสียงดังและเสียงคอยสลับกันไป
ตําแหนงเสียงดัง เรียกวา ปฏิบัพ (A) และ ตําแหนงเสียงคอย เรียกวา บัพ (N)

22(มช 40) ลําโพง A และ B ในรูปมีกําลัง
และสมบัติอื่น ๆ เหมือนกันทุกประการ
ถา A และ B ตางกําลังสงสัญญาณเสียง
เปนรายการเพลงที่ กําลังออกอากาศ ทาง
สถานีวิทยุแหงหนึ่งโดยสัญญาณที่ปอนเขาสูลําโพงทั้งสองนี่เหมือนกันทุกประการตลอดเวลา
ความเขมเสียงที่ตําแหนงตาง ๆ บนแนวแกน (แนวเสนตรง PQ) ที่เชื่อมระหวางลําโพงทั้งสอง
นี้จะมี ลักษณะเปนอยางไร
1. มีคาต่ําสุดที่ R ซึ่งอยูกึ่งกลางระหวางลําโพง A และ B พอดี
2. มีคาสม่ําเสมอเทากันตลอด
3. มีคาสูงสุดที่ R
4. มีคาเปนศูนยที่บางตําแหนงระหวาง P และ Q
ตอบ

การสั่นพองของเสียง (Resonance)
เมื่อเราสงคลื่นเสียงเขาไปในทอปลายตัน
เสียงที่สงเขาไปนั้นจะไปกระทบผนังดานใน
คลื่นเสียงนั้นจะเกิดการสะทอนออกมา แลวมาแทรกสอดกับคลื่นที่เขาไปเกิดเปนคลื่นนิ่งและ
หากตรงตําแหนงปากทอเปนแนวปฏิบัพของคลื่นนิ่งนั้น จะทําใหโมเลกุลตัวกลาง(อากาศ) สั่น
สะเทือนอยางรุนแรงกวาปกติทําใหเสียงที่ออกมาจากทอนั้น ดังกวาปกติเชนกัน
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ปรากฏการณที่มีเสียงดัง อันเกิดจาก
อนุภาคตัวกลางสั่นสะเทือนอยางรุนแรงเชน
นี้ เรียกวาการสั่นพองของเสียง (กําทอน)

ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่นพอง
ประการที่ 1 ทอที่ทําใหเกิดเสียงดัง จะตอง
เปนทอที่มีความพอดีที่จะทําใหปากทออยู
ตรงกับแนวปฏิบัพของคลื่นนิ่งพอดี หาก
ปากทอตรงกับแนวบัพจะไมเกิดเสียงดัง
ดังแสดงในรูปภาพ
และที่สําคัญ
5

ความยาวที่ทําใหเกิดสั่นพองแตละครั้ง

ที่อยูถัดกัน จะอยูหางกัน = λ2
ความยาวจากปากทอถึงจุดที่เกิดสั่นพอง

ครั้งแรก จะมีความยาว = λ4
ประการที่ 2 หากมีทอปลายตัน มีความยาวขนาดหนึ่ง หากเราปรับความถี่ของเสียงที่เปา
เขาไปใหเหมาะสม อาจทําใหเกิดการสั่นพองไดเชนกัน ความถี่ที่ทําใหเกิดการสั่นพองนั้น
nv
คํานวณไดจาก f = 4L
เมื่อ f คือ ความถี่เสียงที่เปาเขาไปแลวทําใหเกิดการสั่นพอง
v คือ ความเร็วเสียง m/s
L คือ ความยาวลําอากาศ หรือ ความยาวทอกําทอน (m)
n คือ จํานวนเต็มบวกคี่ คือ 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , ....
ถา n = 1 ความถี่ที่ไดจะทําใหเกิดเสียงดังครั้งแรก เรียกความถี่นี้วา ความถี่มูลฐาน
หรือ Harmonic ที่ 1
ถา n = 3 ความถี่ที่ไดจะทําใหเกิดเสียงดังครั้งที่ 2 เรียกความถี่นี้วา Harmonic ที่ 2
ถา n = 5 ความถี่ที่ไดจะทําใหเกิดเสียงดังครั้งที่ 3 เรียกความถี่นี้วา Harmonic ที่ 3
หมายเหตุ สูตรนี้ใชสําหรับทอปลายตัน ( คือ ทอที่มีปลายดานหนึ่งปดไว)
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23. จากการทดลองปรากฏวา ถาเคาะสอมเสียงซึ่งมีความถี่ 346 เฮิรตซ หนาหลอดเรโซแนนซ
จะเกิดการสั่นพองของเสียงครั้งแรกที่ระยะ 25 เซนติเมตร อุณหภูมิของอากาศขณะนั้นกี่
องศาเซลเซียส
วิธีทํา

24. จากการทดลองการสั่นพองของเสียง ถาแหลงกําเนิดเสียงมีความถี่ 1000 เฮิรตซ และทํา
การทดลองในขณะมีอุณหภูมิ 15o C อยากทราบวาตําแหนงของลูกสูบที่ทําใหเกิดการสั่น
พองของเสียง 2 ครั้งตอเนื่องกัน จะหางกันเทาใด
วิธีทํา

25(มช 40) โดยปกติคลื่นเสียงจะเขาสูระบบการรับฟงเสียงของหูคนเราโดยผานชองรูหู (ear canal)
ไปตกกระทบเยื่อแกวหูที่ปลายชองรูหูซึ่งจะสั่นตามจังหวะของคลื่นเสียงนั้น ชองรูหูจึงเปน ดาน
แรกที่ชวยขยายสัญญาณเสียงที่ผานเขาไป ถาความยาวของชองรูหูของคนทั่วไปมีคาประมาณ
2.5 เซนติเมตร แสดงวาคนเราควรจะรับฟงเสียง ความถี่ ประมาณกี่เฮิรตซไดไวเปนพิเศษ
(ให Vเสียง = 350 m/s)
1. 3000
2. 3500
3. 4600
4. 700
วิธีทํา
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26. กระบอกตวงยาว 34 เซนติเมตร วางไวในอากาศมีอุณหภูมิ 15oC ถาตองการใหเกิดการ
สั่นพองของเสียง จะตองเอาสอมเสียงที่มีความถี่ต่ําสุดเทาใด มาจอเหนือปากกระบอกตวงนี้
ก. 125 เฮิรตซ
ข. 250 เฮิรตซ
ค. 500 เฮิรตซ
ง. 1000 เฮิรตซ
วิธีทํา

27(En 31) จงเลือกหลอดกําทอนอันสั้นที่สุด เพื่อจะใชกับคลื่นที่มีความถี่ 700 เฮิรตซ แลว
เกิดกําทอนได 3 ครั้ง กําหนดความเร็วเสียงเปน 350 เมตร/วินาที
1. หลอดยาว 40 เซนติเมตร
2. หลอดยาว 50 เซนติเมตร
3. หลอดยาว 60 เซนติเมตร
4. หลอดยาว 70 เซนติเมตร
วิธีทํา

ปรากฏการณดอปเปลอร
หมายถึง ปรากฏการณเปลี่ยนแปลงระดับเสียง (ความถี่ของเสียง) เมื่อแหลงกําเนิด
และ ผูสังเกตุเคลื่อนที่ดวย ความเร็วสัมพัทธตอกัน
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เสียงกระจายออกจากเปยโน

ขับรถหนีออก เสมือนลากความยาวคลื่น
เสียงใหยืดยาวออก จะทําใหความถี่เสียง
ลดลง และไดยินเสียงทุมลง

ขับรถเขา เสมือนกดความยาวคลื่นเสียง
ใหสั้นลง จะทําใหความถี่เสียงเพิ่มขึ้น
และไดยินเสียงแหลมขึ้น
เสียงแตรออกจากมอเตอรไซด

หากความเร็วรถยนตนอยกวา มอเตอรไซด
เสมือนวาความยาวคลื่นเสียงถูกมอเตอรไซด
กดดันเขามา ทําใหความยาวคลื่นลดลง
ความถี่มากขึ้น เสียงที่ไดยินจะแหลม

หากความเร็วรถยนต มากกวา มอเตอรไซด
เสมือนวาความยาวคลื่นเสียง ถูกรถยนตดึง
ใหยืด ทําใหความยาวคลื่นยาวขึ้น ความถี่
ลดลง เสียงที่ไดยินจะทุม

28(มช 29) ผูโดยสารรถไฟสังเกตไดวา ขณะที่เขายืนหยุดอยูบนชานชลาเสียงหวูดรถไฟที่จอด
นิ่งมีความถี่ตางจากเสียงหวูด ขณะรถไฟวิ่งออกจากชานชลา ปรากฏการณเชนนี้เรียกวา
ก. การแทรกสอด
ข. การเลี้ยวเบน
ค. การหักเห
ง. ดอปเปลอร
ตอบ

29(มช 33) ปรากฏการณดอปเปลอรของเสียงแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ก. มลภาวะเสียง
ข. ความเขมเสียง
ค. ความดังเสียง
ง. ระดับเสียง
ตอบ
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30(En 42/2) ในขณะที่แหลงกําเนิดเสียงเคลื่อนที่ในอากาศนิ่ง ขอใดตอไปนี้ถูก
1. ความยาวคลื่นเสียงที่อยูดานหนาแหลงกําเนิดจะสั้นกวาความยาวคลื่นเสียงที่จุด
ดานหลังแหลงกําเนิด
2. ความถี่เสียงที่อยูดานหนาแหลงกําเนิดจะต่ํากวาความถี่เสียงที่จุดดานหลังแหลงกําเนิด
3. ความเร็วเสียงดานหนาแหลงกําเนิดจะสูงกวาความเร็วเสียงดานหลังแหลงกําเนิด
4. ความเร็วเสียงดานหนาแหลงกําเนิดจะต่ํากวาความเร็วเสียงดานหลังแหลงกําเนิด
ตอบ

31(มช 35) รถมอเตอรไซดคันหนึ่งแลนตามหลังรถยนตคันหนึ่งไปบนถนนตรงความเร็ว ของ
รถยนตเปนสองเทาของมอเตอรไซด ถาคนขี่มอเตอรไซดบีบแตรดวยความถี่ 500 เฮิรตซ
ก. คนขับรถยนตไดยินเสียงความถี่ต่ํากวา 500 เฮิรตซ แตคนขี่มอเตอรไซดไดยินเสียง
ความถี่ 500 เฮิรตซ
ข. คนขับรถยนตไดยินเสียงความถี่สูงกวา 500 เฮิรตซ แตคนขี่มอเตอรไซดไดยินเสียง
ความถี่ 500 เฮิรตซ
ค. คนขับรถยนต และคนขี่มอเตอรไซด ไดยินเสียงความถี่เดียวกัน
ง. คนขับรถยนตไดยินเสียงความถี่สูงกวาคนขี่มอเตอรไซดไดยิน
ตอบ

คลื่นกระแทก
ถาแหลงกําเนิดเคลื่อนที่เร็วกวาเสียง เรียก
วา Supersonic Speed จะเกิดปรากฏการณดังรูป
ลักษณะนี้เรียกวา เกิดคลื่นกระแทกขึ้น ซึ่งจะทํา
ใหเกิดเสียงดังมากเหมือนกับระเบิด และเกิดแรง
ดันขึ้นอยางมหาศาล เรียกวา Sonic boom เชน ในกรณีที่เครื่องไอพนบินดวยความเร็วมากกวา
เสียง แรงดันที่เกิดขึ้นนี้ อาจทําใหกระจกหนาแตกได
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32. เสียง Sonic boom เปนเสียงที่เกิดจาก
ก. แหลงกําเนิดทั่วไปที่หยุดนิ่ง
ข. แหลงกําเนิดเคลื่อนที่แตชากวาความเร็วคลื่น
ค. แหลงกําเนิดเคลื่อนที่ดวยความเร็วเทากับเสียง
ง. แหลงกําเนิดเคลื่อนที่เร็วกวาความเร็วเสียง
ตอบ

33. ถาแหลงกําเนิดเสียงและแสงมีอัตราเร็วเทาไรก็ไดไมจํากัด จะมีปรากฏการณเกิดขึ้นคือ
1. ดอปเปลอร
2. คลื่นกระแทก
คําตอบที่ถูกตองคือ
1. ทั้งเสียงและแสงแสดง 1 และ 2
2. เฉพาะเสียงแสดง 1 และ 2
3. เสียงแสดง 1 และ 2 แตแสงแสดงเฉพาะ 1
4. เสียงแสดง 1 และ 2 แตแสงแสดงเฉพาะ 2
ตอบ

จากรูปของคลื่นกระแทกจะไดวา
Sinθ = VVos = M1 = hx
เมื่อ θ = มุมครึ่งหนึ่งของยอดกรวยเสียง
Vo = ความเร็วเสียง (m/s)
Vs = อัตราเร็วแหลงกําเนิดเสียง (m/s)
M = เลขมัค คือ จํานวนเทาตัวของความเร็วเสียง
h = ความสูงจากพื้นดินถึงเพดานบิน
x = ระยะจากจุดสังเกตถึงแหลงกําเนิดเสียง ตอนที่ไดยินเสียงพอดี
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34. เครื่องบิน บินดวยอัตราเร็ว 1.5 Mach เหนือระดับพื้นดิน 3 กิโลเมตร คนจะไดยินเสียง
เครื่องบิน เมื่อเครื่องบิน บินอยูหางคนเทาใด
วิธีทํา

35(En 21) เครื่องบิน บินดวยอัตราเร็ว 510 เมตร / วินาที ในแนวระดับซึ่งสูงจากพื้นดิน 6
กิโลเมตร ชายคนนั้นยืนอยูบนถนนจะไดยินเสียงเครื่องบิน เมื่อเครื่องบินอยูหางจากชายผูนั้น
เปนระยะ ทางกี่กิโลเมตร (กําหนดอัตราเร็วของเสียง = 340 เมตร/วินาที)
ก. 6
ข. 6.7
ค. 9
ง. 12
วิธีทํา
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