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ตะลุยโจทยโควตา มช. บทที่ 18 คลื่นแมเหล็กไฟฟา ชุด1

ตะลุ ย โจทย โ ควตา มช. ฟ สิ ก ส บทที่ 18 คลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า ชุ ด 1
ทฤษฎี ของแมกซเวลล กลาววา “สนามแมเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถเหนี่ยวนํา
ใหเกิดสนามไฟฟา และสนามไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง สามารถทําใหเกิดสนามแมเหล็กได”

ตามทฤษฎีของแมกซเวลล เมื่อมีสนามแมเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง จะเกิดการเหนี่ยว
นําระหวางสนามแมเหล็กกับไฟฟาอยางตอเนื่อง สุดทายจะกอเกิดเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ขอควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา

1) สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น จะอยูในทิศที่ตั้งฉากกัน
ตลอดเวลา จึงถือวา คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นตามขวาง
2) อิเลคตรอนที่สั่นสะเทือน จะเหนี่ยวนําทําใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟารอบแนวการสั่น
ได ตัวอยางเชนอิเลคตรอนในเสนลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาสลับไหลผาน หรือ อิเลคตรอน
ในวัตถุที่มีอุณหภูมิสูง ๆ หรืออิเลคตรอนที่เปลี่ยนวงโคจรรอบๆ อะตอม
3) อิเลคตรอนที่เคลื่อนที่ดวยความเรง จะเหนี่ยวนําใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดเชนกัน
4) อิเลคตรอนที่สั่นสะเทือน จะทําใหเกิด
คลื่นแมเหล็กไฟฟารอบแนวการสั่นทุก
ทิศทาง ยกเวนแนวที่ตรงกับการสั่นสะ
เทือน จะไมมีคลื่นแผออกมา
5) คลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชนิด จะเคลื่อนที่ดวยความเร็วเทากัน คือ 3x108 เมตร/วินาที
6) สนามแมเหล็ก และสนามไฟฟาทุกสนามในคลื่นแมเหล็กไฟฟา ถือวาเกิดพรอมกันหมด
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1(มช 47) จากรูปแสดงทิศทางของสนาม
v
v
ไฟฟา ( E ) และ สนามแมเหล็ก ( B )
v
v
บนแกน z และ – x คา E และ B
นี้เปนคา ขณะใด ขณะหนึ่งของคลื่นแม
เหล็กไฟฟาที่กําลังกระจายออกไป อยาก
ทราบวาคลื่นแมเหล็กไฟฟากําลังเคลื่อน
ที่ไปในทิศทางใด
1. ทิศ +x
2. ทิศ – x
3. ทิศ – y
4. ทิศ + y
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2(มช 38) คลื่นแมเหล็กไฟฟาเกิดจาก
1. กระแสไฟฟาที่มีคาคงที่ไหลจากแบตเตอรี่ผานตัวนําไฟฟาวงจรไฟฟา
2. การเคลื่อนที่ของนิวตรอนดวยความเรง
3. วัตถุที่มีอุณหภูมิสูง
4. การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาดวยความเร็วคงที่
แหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ใหญที่สุดในจักรวาลนี้ คือ ดวงอาทิตย
คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ออกมาจากดวงอาทิตย จะแบงแยกได 8 ชนิด ดังตารางตอไปนี้
การเรียง
การเรียงลําดับ การเรียงลําดับ
สเปกตรัม
ลําดับความถี่ ความยาวคลื่น
พลังงาน
รังสีแกมมา
มาก
นอย
มาก
รังสีเอกซ
รังสีอัลตราไวโอเลต
แสงขาว
รังสีอินฟาเรด
คลื่นไมโครเวฟ
คลื่นวิทยุ
ไฟฟากระแสสลับ
นอย
มาก
นอย
อยาลืม คลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกสเปกตรัม จะมีความเร็วเทากันหมด คือ 3x108 m/s
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3(A–net 49) ขอความตอไปนี้ ขอใด ไมใช คลื่นแมเหล็กไฟฟา
1. แสงเลเซอร
2. คลื่นอัลตราซาวนด
3. แสงจันทร
4. รังสีแกมมา
4(มช 46) คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีการเรียงลําดับคาความถี่จากคาต่ําไปสูงไดอยางถูกตอง คือขอใด
1. เอเอ็ม แสงที่มองเห็น ไมโครเวฟ
รังสีเอกซ
2. เอฟเอ็ม อินฟราเรด
โทรศัพทมือถือ รังสีเอกซ
3. เอเอ็ม อินฟราเรด
ไมโครเวฟ
รังสีแกมมา
4. เอฟเอ็ม โทรศัพทมือถือ อัลตราไวโอเล็ต รังสีแกมมา
5(มช 43) ขอความใดถูกตอง
1. คลื่นวิทยุใชสําหรับสงขาวสารและสาระบันเทิงไปยังผูรับ คลื่นนี้เคลื่อนที่ไดโดย
อาศัยอากาศเปนตัวกลาง
2. แสงไมเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา ประสาทตาจะรับรูเปนแสงสีแดง สีสม เหลือง
เขียว น้ําเงิน คราม มวง
3. รังสีเอกซ สามารถเคลื่อนที่ผานสิ่งกีดขวางหนา ๆ ได เมื่อผานกอนผลึกจะเกิดการ
เลี้ยวเบนเชนเดียวกับแสงผานเกรตติงได
4. รังสีอินฟาเรด สวนใหญมาจากการแผรังสีของดวงอาทิตย
เหตุผล

พลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เราสามารถหาคาพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดจากสมการ
E = hf
และ
E = hC
1

λ

เมื่อ

E
h
f
λ
C

=
=
=
=
=

พลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (จูล)
คานิจของพลังค = 6.62 x 10–34 J.s
ความถี่ (s–1)
ความยาวคลื่น (m)
ความเร็วคลื่นแมเหล็กไฟฟา = 3 x 108 m/s
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E = hef
และ
E = hC
eλ
เมื่อ
E = พลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟา หนวยเปน อิเลคตรอนโวลต (eV)
e = 1.6 x 10–19
หมายเหตุ 1eV = 1.6 x 10–19 จูล

หรือ

6. คลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดหนึ่ง มีความถี่ 1x1014 Hz คลื่นนี้จะมีพลังงานกี่จูล
วิธีทํา
7. จงหาพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งมีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ในหนวยจูล
วิธีทํา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงาน 1.324 x 10–20 จูล จะมีความถี่เทาใด
วิธีทํา

9(มช 36) จงหาความถี่ในหนวยเฮิรตซของแสงที่โฟตอนมีพลังงานเทากับ 1.5 อิเลคตรอนโวลต
วิธีทํา

10(มช 35) แสงมีความถี่ประมาณเทาไร ในหนวยของเฮิรตซ
ก. 1 x 1014
ข. 1 x 106
ค. 1 x 1010

ง. 1 x 1020

11(มช 51) การที่เห็นทองฟาในตอนเชาหรือตอนเย็นเปนสีแดง เปนเพราะสาเหตุใด
1. แสงสีแดงมีการกระเจิงดีกวาแสงสีน้ําเงิน
2. แสงสีน้ําเงินมีการกระเจิงดีกวาแสงสีแดง
3. แสงสีแดงมีการหักเหดีกวาแสงสีน้ําเงิน
4. แสงสีน้ําเงินมีการหักเหดีกวาแสงสีแดง
เหตุผล
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12(มช 41) จงเลือกขอความขอที่ถูกตอง
1. แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีเวกเตอรของสนามไฟฟาและเวกเตอรของสนามแม
เหล็กในทิศเดียวกับแนวการเคลื่อนที่ของแสง
2. บางเวลาแสงเปนคลื่นสามารถแสดงสมบัติสะทอน หักเหเลี้ยวเบน และแทรกสอด
ไดเชนเดียวกับคลื่นน้ําและคลื่นเสียงบางเวลาแสงเปนอนุภาค
3. แสงสวนใหญเกิดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมาก ๆ และเกิดพรอม ๆ กันหลายความยาว
คลื่น เมื่ออุณหภูมิของวัตถุยิ่งสูงพลังงานของแสงความยาวคลื่นยาวจะยิ่งมากขึ้น
4. ถาเรามองดูทองฟาใกล ๆ ดวงอาทิตยจะพบวาในตอนเชาหรือตอนเย็นขณะที่ดวง
อาทิตยขึ้นหรือตกนั้น พบวามีแสงสีแดง เนื่องจากแสงสีแดงถูกปลอยออกมารอบ ๆ
อนุภาคของอากาศ
เหตุผล

13(A–net51) กําหนดใหวา I1= 12.5% ของ I0 จงหาคามุม θ ที่แกนของ B เทากับแกนของ A
แสงไมโพลาไรซ
ความเขม I0
แผนโพลารอยด A
1. 60o
2. 69o

แสงโพลาไรซ
ความเขม I1
แผนโพลารอยด B
3. 75o
4. 83o

วิธีทํา
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