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ฟสิกส  บทที่    9  ของไหล  
  

   ตอนท่ี  1  ความหนาแนน 
 

  ความหนาแนน ( density )  คือ  อัตราสวนระหวางมวลตอปริมาตรของสาร 
เขียนเปนสมการจะได      ∠  =  Vm  
    เม่ือ     ∠  คือ  ความหนาแนน  ( kg / m3) 
      m  คือ  มวลของสาร  (kg) 
      V  คือ  ปริมาตรของสาร  (m3) 
 

1.  นักสํารวจเดินทางดวยบอลลูนบรรจุแกส    กอนออกเดินทางเขาบรรจุแกสฮีเลียมท่ีมี 
ปริมาตร  400  ลูกบาศกเมตร และมวล  65  กิโลกรัม ขณะน้ันแกสฮีเลียมในบอลลูนมีความ 
หนาแนนเทาใด                   ( 0.16  kg/m3 ) 

วิธีทํา 
 
2.  ดาวนิวตรอนเปนดาวท่ีมีขนาดเล็ก แตมีความหนาแนนมาก  ถาดาวนิวตรอนมีรัศมี  10   
กิโลเมตร  แตมีมวลเทากับดวงอาทิตย  คือ  1.99x1030  กิโลกรัม   ความหนาแนนของดาว 
นิวตรอนเปนเทาใด                  ( 4.75x1017  kg/m3 ) 

วิธีทํา 
 
 
 
3.  นํ้ามีความหนาแนน  1000  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร หมายความวาอยางไร 
วิธีทํา 
 
 
 

  อัตราสวนระหวางความหนาแนนของสารตอความความหนาแนนของนํ้า  เรียกวา ความ 
หนาแนนสัมพัทธ  ( relative density ) หรือ ถวงจําเพาะ ( specific gravity ) 

  เขียนเปนสมการจะได     ความหนาแนนสัมพัทธ  =  
นของน้ําความหนาแน
นของสารความหนาแน  
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4. ไมบัลซาปริมาตร 1 ลูกบาศกเมตร และ มีความหนาแนนสัมพัทธ  0.15 จะมีนํ้าหนักเทาใด 
วิธีทํา                         ( 1470 นิวตัน ) 
 
 
 

5.  ความหนาแนนสัมพัทธของตะก่ัวเทากับ  11.3  หมายความวาอยางไร 
วิธีทํา 

 

⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 
 
 

  ตอนท่ี 2  ความดัน และ แรงดนั ในของเหลว (1) 
 

  สมบัติเบื้องตนของแรงดัน และความดันของของเหลว 
  1.  มีทิศไดทุกทิศทาง      2.  มีต้ังฉากกับผิวสัมผัสกับภาชนะ 
 

6.  จงบอกสมบัติของแรงดันของของเหลว 
 1.................................................................  2........... ................................................... 
 

  ประเภทของความดัน และ แรงดนั 
  1)  ความดัน , แรงดันท่ีกดกนภาชนะ 
  2)  ความดัน , แรงดันท่ีดันพ้ืนท่ีดานขาง 
 

     แรงดนั และ ความดันที่กดกนภาชนะ 
แรงดันที่กดกนภาชนะ  =  นํ้าหนักของของเหลวสวนท่ีอยูในแนวต้ังฉากกับพ้ืนท่ีน้ัน 

    น่ันคือ    F  =  W  =  mg 
และ   ความดัน  คือ  อัตราสวนของ แ
  น่ันคือ   P  =  AF  

เม่ือ   P  =  ความดัน (N/m2)  
 

7.  ภาชนะท้ังสามมีระดับนํ้าสูงเทากันและพ้ืน
 ก.  นํ้าในภาชนะท้ังสาม เม่ือนําไปช่ัง จะม

หนักเทากันหรือไม         (ไมเ
 ข.  แรงท่ีนํ้ากระทําตอกนภาชนะท้ังสาม  

จากความดันของนํ้าเทากันหรือไม   (เ
 ค.  เหตุใดคําตอบในขอ ก. และ ข. จึงไมเ
2

รงดันตอพ้ืนท่ีท่ีกนภาชนะน้ัน 

 F = แรงดัน (N)       A = พ้ืนท่ี (m2) 

ท่ีกนเทากัน ดังรูป  จงตอบคําถามตอไปน้ี 
นํ้ีา 
ทากัน) 
เน่ือง 
ทากัน) 
ทากัน 
...
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8.  กลองใบน่ึงบรรจุนํ้าบริสุทธ์ิจนเต็มแลวปดสนิททุกดาน  เม่ือนํากลองวางบนพ้ืนราบ  3  แบบ 
 ดังแสดง  จงตอบคําถามตอไปน้ี 
 
 
 
 

 ก)  แรงดันท่ีนํ้ากระทําตอกอนกลองแตละกรณีเทากันหรือไม   เพราะเหตุใด 
  ข)  ความดันนํ้าท่ีกระทําตอกนกลองเทากันหรือไม  เพราะเหตุใด 
วิธีทํา 
 
 
 

การหาคาความดันที่กดกนภาชนะ อาจใชสมการ             
P = ≥≥≥≥ g h 

เม่ือ P  =  ความดัน (N/m2)     ∠  =  ความหนาแนนของของเหลว  (kg/m3) 
     g  =  10  m/s2    h  =  ความลึกวัดจากผิวของเหลวถึงกนภาชนะ (m) 
โปรดสังเกตวา    สําหรับของเหลวชนิดหน่ึง ๆ  ความหนาแนน  (∠)  จะคงท่ี และ  g  ก็คงท่ี 
ดังน้ัน ความดัน (P)  จึงแปรผันตรงกับความลึก ( h ) อยางเดียว    ดังน้ันหากความลึกเทา 
กัน    ความดันยอมเทากันอยางแนนอน 

พิจารณาตัวอยาง   ภาชนะท้ัง  3  หากบรรจุ 
 ของเหลวชนิดเดียวกันสูงเทากัน  ความดันท่ีกด 
 ภาชนะท้ัง  3  ใบ    จะเทากัน เพราะความดันจะ 
 ข้ึนกับความลึก (h)  อยางเดียวไมเก่ียวกับรูปรางภาชนะ 
 
 

9(En 32)  พิจารณาภาชนะบรรจุนํ้า  3  ใบ ปริมาตรไมเทากัน ถาความสูงของระดับนํ้าใน 
ภาชนะท้ังสามใบมีคาเทากัน   จงเลือก าํตอบท่ีถูกท่ีสุดตอไปน้ี         (ขอ 1) 

 
 
 
 
   
ค

3
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  1.  ความดันท่ีกนภาชนะท้ังสามใบมีคาเทากัน แตนํ้าหนักของนํ้าในภาชนะแตละ 
    ใบมีคาไมเทากัน 
  2.  ความดันท่ีกนภาชนะท้ังสามใบมีคาไมเทากัน แตนํ้าหนักของนํ้าในภาชนะแตละ 
    ใบมีคาเทากัน 
   3.  ความดันท่ีกนภาชนะและนํ้าหนักของนํ้าในภาชนะแตละใบมีคาไมเทากัน 
   4.  ความดันท่ีกนภาชนะและนํ้าหนักของนํ้าในภาชนะแตละใบมีคาเทากัน 
วิธีทํา 
 
10.  ภาชนะปดรูปทรง  กระบอกสูง   50 cm  พ้ืนท่ีหนา 
ตัด  0.8  m2  ทางฝาบนเจาะเปนรูวงกลมแลวตอเปน 
ปลองสูง   50 cm   ถาใสนํ้าจนเต็มข้ึนมาเสมอระดับ 
ปากทอท่ีตอข้ึนมาใหมจงหาความดัน  และ แรงดัน 
ของนํ้าท่ีกนภาชนะ   กําหนด  ความหนาแนนของนํ้า  1x103 kg/m3     (104  N/m2, 8x103  N) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
  สําหรับของเหลวท่ีบรรจุอยูในภาชนะเปด
อยางนอย  2  อยาง  ไดแก 
1)   ความดันเกจ (Pw ) คือ ความดันท่ีเกิด
2)  ความดันบรรยากาศ (Pa )  คือ  ความด
เหลวลงมา  ซ่ึงปกติแลวความดันบรร
จะมีคาประมาณ  1x 105  N/m2  ( Pas
  

 ดังน้ัน     Pรวม  =  Pa +  Pw 
          Pสัมบูรณ  =  Pa +  ≥≥≥≥ g h 
 
 

4

น้ัน  ความดันท่ีกระทําตอพ้ืนท่ีกนภาชนะ  จะมี 

จากนํ้าหนักของของเหลว  ( หาจาก  P = ∠ g h ) 
นัท่ีเกิดจากนํ้าหนักของอากาศท่ีกดทับผิวของ 
ยากาศ 
cal ) 

Pa = 1x 105  N/m2   

Pw = ∠ g h 
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11.    นํ้าทะเลมีความหนาแนน  1.03x103  kg/m3   และความดันบรรยากาศท่ีระดับนํ้าทะเลเปน 
     1x105  N/m3   จงหาความดันสมบูรณท่ีใตทะเลลึก  100  m         (11.3x105  N/m3) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
12.  เรือดํานํ้าลําหน่ึงอยูท่ีระดับลึก 100  เมตร จงหาความดันเกจและความดันสมบูรณท่ีตัวเรือ 
ดํานํ้า   ถานํ้าทะเลมีความหนาแนน  1.024x103  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  และ ความดัน 
บรรยากาศท่ีระดับนํ้าทะเลเทากับ  1.013x105  พาสคัล        ( 1.024x106  Pa ,  1.13x106 Pa ) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
13.  ณ ความลึกตําแหนงหน่ึงใตทะเลวัดความดันได  4  เทาของความดันท่ีผิวนํ้าบริเวณน้ัน จงหา 
 ความลึก ณ ท่ีแหงน้ี  ( ∠นํ้าทะเล =  1.025x103  kg/m3  , ความดันบรรยากาศ = 105 N/m2 )  
วิธีทํา                          (29.27 เมตร) 
 
 
 
 
14. ชายคนหน่ึงสามารถดําในนํ้าจืดไดลึกท่ีสุด  20  เมตร  ถาเขาไปดําในนํ้าทะเล ซ่ึงมีความหนา 
 แนน  1.025x103  กิโลกรัม / ลูกบาศกเมตร  เขาจะดําไดลึกท่ีสุดเทาไร      (19.51 เมตร) 
วิธีทํา 
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15(มช 41)  นํ้าและนํ้ามัน ชนิดหน่ึงบรรจุในหลอดแกว 
รูปตัวยู   โดยนํ้าอยูในหลอดแกวทางขวาและนํ้ามัน 
อยูในภาวะสมดุลระดับนํ้าและนํ้ามันดังแสดงในรูป   
จงหาความหนาแนนนํ้ามันชนิดน้ีเปนกิโลกรัม/เมตร3 
1.  925       2.  725      
3.  875       4.  675   (ข  3) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
16.  เม่ือเทนํ้า และ ของเหลวชนิดหน่ึงท่ีไมรวมกับ
ลงขางหน่ึงของหลอดรูปตัว U ท่ีมีขาโตเทากัน
ของเหลว เปนลําสูง  10 cm  และมีรอยตอระห
นํ้ากับของเหลวอยูขางหลอดท่ีใสของเหลว ปร
วาระดับบนของนํ้าอยูสูงกวาระดับของเหลว  2
จงคํานวณหาความ หนาแนนของของเหลวท่ีใส

วิธีทํา 
 
 
 

 
17.  หลอดแกวรูปตัวยู ขาโตสมํ่าเสมอ  ภายในบร
หน่ึงยาว  10  เซนติเมตร จงหาระดับปรอทในข

 ( ∠ปรอท =  13.6x103  kg/m3 )     
วิธีทํา 
 
 

อ
นํ้า 
 ถา 
วาง 
ากฏ 
 cm 
        (1.2x103  kg/m3) 
รจุปรอทพอประมาณ เติมนํ้าลงไปในขาขาง 
าอีกขางหน่ึงสูงกวาในขาขางท่ีเติมนํ้าเทาไร 
                (0.74 cm) 
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18. ของเหลว  3 ชนิด อยูในสภาวะสมดุลในหลอด 
แกวรูปตัวยูดังรูป ความหนาแนนของของเหลว 
ชนิดท่ีหน่ึง และ ชนิดท่ีสองมีคา  4.0x103  และ 
3.0x103  kg/m3  ตามลําดับ ความหนาแนนของ 
ของเหลวชนิดท่ีสามมีคาก่ี  kg/m3      (ขอ 1) 

  1.  1.4 x 103     2.  1.6 x 103   
  3.  2.4 x 103     4.  2.8 x 103   
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19.  หลอดรูปตัว  U  มีขาโตเทากันมีของเหลวบรรจุอยู ถาเทนํ้ามันลงไปในขาหลอดขางหน่ึง 
 จนกระท่ังของเหลวในขาขางน้ันลดลง  1  cm  จงหาวาเทนํ้ามันลงไปสูงเทาใด 

 กําหนด ความหนาแนนของเหลวเทากับ    3 x 103  kg/m3   
   และ ความหนาแนนของนํ้ามันเทากับ  1 x 103  kg/m3         (6  cm) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 

1

12 ซม.2 

3 10 ซม.

6 ซม.

4 ซม.
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20. ขาขางหน่ึงของแมนอมิเตอรท่ีมีปรอทบรรจุ 
อยู  ถูกตอเขากับถังส่ีเหล่ียมท่ีบรรจุแกสชนิด 
หน่ึง  ปรากฏวาระดับปรอทในขาท้ังสองขาง 
สูง  5 เซนติเมตร และ  15  เซนติเมตร  ดังรูป   
ถาความดันของอากาศขณะน้ันเทากับ 105 Pa 
แกสในถังมีความดันเทาใด     ( 1.13x1 5 Pa ) 
ให  ความหนาแนนปรอท = 13.6x103

      g  = 9.8  m/s2
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แมนอมิเตอร ( manometer ) เปน
  ดวยหลอดแกวรูปตัวยูมีของเหลวบรรจุอ
  ตอกับภาชนะบรรจุของไหลท่ีตองการว
  ในหลอดแกวรูปตัวยูท้ังสองขางจะทําให
 

  แบรอมิเตอรปรอท  ( mercury  b
  เปนเคร่ืองมือสําหรับวัดความดันบรรยา
  ประกอบดวยหลอดแกวทรงกระบอกยา
  80  เซนติเมตร  ปลายขางหน่ึงปด  ภายใ
  ปรอทจนเต็มแลวควํ่าลงในอางปรอทโด
  กาศเขาในหลอด   ระดับปรอทในหลอด
  มา ปลายบนของหลอดจะเกิดเปนสุญญ
  ความดันบรรยากาศภายนอกพอดี 
0

8

 kg/m3  
 

เคร่ืองมือวัดความดันของของไหลชนิดหน่ึง  ประกอบ 
ยูภายใน  ปลายขางหน่ึงเปด  สวนปลายอีกขางหน่ึงจะ 
ดัความดัน  และการรูความแตกตางของระดับของเหลว 
สามารถหาความดันของของไหลได 

arometer )   
กาศโดยตรง 
วประมาณ 
นบรรจุดวย 
ยไมใหอา- 
จะลดตํ่าลง 
ากาศ  และความดันของลําปรอทในหลอดจะมีคาเทากับ 

สุญญากาศ 

Pปรอท Pบรรยากาศ
760 ม.ม. 
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  ท่ีระดับนํ้าทะเล  ความดัน  1  บรรยากาศ  จะเทากับความดันปรอทซ่ึงสูง  760  มิลลิเมตร 
    น่ันคือ            ความดันบรรยากาศ  =   ความดันปรอทสูง 760  มิลลิเมตร (0.76 เมตร)  
                      =   ∠ g h 

                           =  ( 13.6x103) (9.8) ( 0.76 ) 
    ดังนั้น  ความดัน  1  บรรยากาศ (atm)   =   1.01 x 105  นิวตัน/ตารางเมตร   (760 mm–ปรอท) 
 

21.  จงอธบิายการทํางานของหลอดฉีดยาขณะดูดของเหลวเขาไปในหลอด 
ตอบ 
 
 
22.  เพราะเหตุใด จึงนิยมใชปรอทบรรจุในหลอดแกวของแบรอมิเตอรแทนท่ีจะใชนํ้า 
ตอบ 
 
 

   แรงดนั และความดัน ที่ดันพื้นที่ดานขางภาชนะ 

    Pขาง  =  2
ลางสุด

PบนสุดP  Ι

   หรือ       Pขาง  =  ≥≥≥≥  g hcm 
 

เม่ือ   Pขาง คือ ความดันท่ีดันพ้ืนท่ีดานขาง  (N/m2) 
     ∠  คือ  ความหนาแนนของของเหลว(kg/m3)   
          g   คือ 10  m/s2 
     hcm   คือ  ความลึกวัดจากผิวของเหลวถึงจุดก่ึงกลางพ้ืนท่ีดานขางน้ัน  (m) 

     Fขาง =   Pขาง ⌡⌡⌡⌡ Aขาง 
 

เม่ือ    F ขาง  คือ  แรงท่ีดันพ้ืนท่ีดานขาง  (N) 
        Pขาง   คือ   ความดันท่ีดันพ้ืนท่ีดานขาง
        Aขาง   คือ  พ้ืนท่ีดานขางภาชนะ (m2) 
 

23.  ถังปดรูปส่ีเหล่ียมลูกบาศกท่ีมีความยาวดานล
กนถังเปนเทาใด และความดันเฉล่ียท่ีดานขางข

วิธีทํา 
 
 

  (N/m2)  

ะ  2  เมตร  เม่ือบรรจุนํ้าเต็มจะมีความดันท่ี 
องถังจะเปนเทาใด         ( 2x104 Pa , 1x104 Pa ) 
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24.   กลองส่ีเหล่ียมลูกบาศกยาวดานละ  40  เซนติเมตร 
ฝาดานบนปดสนิทบรรจุนํ้าเต็ม  จงหา 

   ก. แรงดันของนํ้าท่ีกระทําตอกนกลองใบน้ี   (640  N) 
   ข. แรงดันของนํ้าท่ีกระทําตอฝากลองขางซาย  (320  N) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
25.  กลองส่ีเหล่ียมลูกบาศกมีความยาวดานละ  1  เมตร 
ดานบนมีฝาปดสนิท ตรงกลางฝาบนเจาะรูโตขนาด 
 200  ตารางเซนติเมตร  เสยีบทอแนนพอดี และเติม 
นํ้าลงไปตามทอจนกระท่ังระดับนํ้าเต็มทอพอดีแลว 
ปดฝาใหสนิท  เม่ือทอยาว  40  เซนติเมตร  จงหา 

  ก)  แรงดันของนํ้าท่ีกนกลอง       (1.4x 0
  ข)  แรงดันของนํ้าท่ีฝาดานขางแตละดาน  (9x103

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กรณีท่ีเปนภาชนะเปดฝา  จะตองคิดความดันบรรย
     Pขาง  =  P0  + ≥≥≥≥ g hcm 

 เม่ือ   P0  =  ความดันบรรยากาศ  =  1.01x1
4 N) 
1

  N) 

ากาศเพ่ิมเติม   จึงไดวา  

05  นิวตัน/ตารางเมตร 
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26.  เข่ือนก้ันนํ้าจืดแหงหน่ึง  มีนํ้าอยูลึก  20  เมตร  ท่ีฐานเข่ือนเจาะเปนรูโตมีเสนผาศูนยกลาง 
 1.4  เมตร  จงหาแรงดันของนํ้าท่ีไหลออกไป               (4.51x105  N) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 

27.  แรงท่ีนํ้ากระทําตอประตูก้ันนํ้า ประตูก้ันนํ้าแหงหน่ึงกวาง  L  สูง  H  เม่ือระดับสูงสุดแรง 
ท่ีนํ้ากระทําตอประตูก้ันนํ้าเปนเทาใด             ( P0LH + 21 ″″″″gLH2 ) 

วิธีทํา 
 
 

⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 
 

 ตอนท่ี  3  กฎของปาสคาล 
 

  กฎของปาสคาล 
  กลาววา  “ ถามีของไหล (ของเหลวหรือกาซ)  บรรจุ 
อยูในภาชนะท่ีอยูน่ิง   เม่ือใหความดันเพ่ิมเขาไปแกของ 
ไหล  ณ ตําแหนงใดๆ  ความดันท่ีเพ่ิมข้ึนจะถายทอดไป 
ทุกๆ  จุดในของเหลวน้ัน ” 

  ปจจุบันเราใชกฏของปาสคาลมาสรางเปนเคร่ืองผอน 
 แรงชนิดหน่ึง  คือ  เคร่ืองอัดไฮโดรลิก  ( เชน แม รงยกรถ ) ซ่ึงมีองคประกอบหลักดังรูป 
  สมการคํานวณเก่ียวกับเคร่ืองอัดไฮโดรลิก ค
        AW  = aF  

 

เม่ือ   W   =    นํ้าหนักท่ียกได (N) 
         F   =   แรงท่ีใชกด (N) 
         A   =   พ้ืนท่ีหนาตัดกระบอกสูบใ
         a   =   พ้ืนท่ีหนาตัดกระบอกสูบ
แ

ือ 

หญ  
ล็ก 
เ

1
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การไดเปรียบเชิงกลทางปฏิบัติ (M.A.ปฏิบัติ)  =  FW  
การไดเปรียบเชิงกลทางทฤษฎี (M.A.ทฤษฎี)  =  aA  

     ปกติแลวในทางปฏิบัติ   M.Aปฏิบัติ  จะนอยกวา  M.Aทฤษฎี  เสมอ 
 

ประสิทธิภาพเชิงกล (Eff)  =  
ทฤษฎีM.A.
ปฎิบัติM.A.

 x 100%   =  a/ A FW /  x 100% 
 

28.  เคร่ืองอัดไฮดรอริกเคร่ืองหน่ึง  ลูกสูบเล็กมีพ้ืนท่ีหนาตัด  10 cm2  ลูกสูบใหญมีพ้ืนท่ีหนา 
ตัด  80  cm2  ถาออกแรงท่ีลูกสูบเล็ก  20 N  จะเกิดแรงยกท่ีลูกสูบใหญเทาใด      ( 160 N ) 

วิธีทํา 
 
 

29.  เคร่ืองอัดไฮดรอริกเคร่ืองหน่ึง  ลูกสูบเล็กมีพ้ืนท่ีหนาตัด  3  cm2  ลูกสูบใหญมีพ้ืนท่ีหนาตัด   
  24  cm2  ถาออกแรงท่ีลูกสูบเล็ก  10  N  จะเกิดแรงยกท่ีลูกสูบใหญเทาใด และการไดเปรียบ 
  เชิงกลเปนก่ีเทา                     (80 N,  8 เทา) 

วิธีทํา 
 
 
 

30(มช 42)  เคร่ืองอัดไฮดรอลิกเคร่ืองหน่ึง ลูกสูบใหญ มีรัศมี  0.5  เมตร และลูกสูบเล็กมีรัศม ี
 0.05  เมตร  ถาออกแรงกดลูกสูบเล็ก  100  นิวตัน  จะยกวัตถุมวลเทาไรได 
  1.  1,000  กิโลกรัม         2.  1,000  นิวตัน 
  3.  10,000  กิโลกรัม         4.  100,000  นิวตัน       (ขอ 1) 
วิธีทํา 
 
 

31(En 44/1)  เคร่ืองอัดไฮโดรลิกใชสําหรับยกรถยนตเคร่ืองหน่ึงใชนํ้ามันท่ีมีความหนาแนน  
  800  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร     พื้นที่ของลูกสูบใหญและลูกสูบเล็กมีคา  1000   ตาราง– 
 เซนติเมตร และ  25  ตารางเซนติเมตร  ตามลําดับ   ตองการยกรถยนตหนัก  1000  กิโลกรัม 
 ขณะที่กดลูกสูบเล็กระดับน้ํามันในลูกสูบเล็กอยูสูงกวาน้ํามันในลูกสูบใหญ  100  เซนติเมตร 
 แรงท่ีกดบนลูกสูบเล็ก มีคาเทาใด              
  1.  230  N    2.  250  N         3.  270  N   4.  290  N    (ขอ 1) 
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วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
32.  เคร่ืองอัดไฮโดรลิกหน่ึงใชนํ้ามันท่ีมีความหนาแนน 800  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  พ้ืนท่ี 
ของลูกสูบใหญและลูกสูบเล็กมีคา 0.1  และ  0.02  ตารางเมตรตามลําดับ  ระดับนํ้ามันในลูก 
สูบใหญอยูสูงกวาน้ํามันในลูกสูบเล็ก  20  เซนติเมตร  หากตองการยกรถยนตหนัก  2000   
กิโลกรัม  จะตองแรงท่ีกดบนลูกสูบเล็กก่ีนิวตัน                (4032) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
33.  รูปแสดงระบบเบรกไฮดรอลิกของรถยนตโดยอาศัยขอมูลในรูป ตอบคําถามตอไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก.  แรงท่ีกระทําตอลูกสูบ  A                (100  นิวตัน) 
ข.  ความดันในของเหลวท่ี  B              (105  พาสคัล) 
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ค.  ความดันในของเหลวท่ี  C              (105  พาสคัล) 
ง.   แรงท่ีกระทําตอจานเบรก                (200  นิวตัน) 

 แรงท่ีกระทําตอจานเบรกในขอ  ง.  จะมีคามากกวาหรือนอยกวาเดิม  ถา 
จ.  จุดกดลูกสูบ A  อยูใกลจุดหมุนมากกวาเดิม              ( มากขึ้น ) 
ฉ.  พื้นที่ของลูกสูบ  A  ลดลง                   ( มากขึ้น ) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 

 

   ตอนท่ี  4   แรงลอยตัว และหลักของอารคีมิดีส 
 

ตามรูป วัตถุท่ีจมอยูในของเหลว จะถูกแรงดันของ 
  ของเหลวกระทําในทุกทิศทาง พิจารณาเฉพาะแนวด่ิง 
  แรง F2  จะมีคามากกวา F1 เพราะ  F2  อยูลึกกวา    
  ดังน้ัน เม่ือหาแรงลัพธ  (F2 – F1) จะได  แรงลัพธที่มีคา 
  ไมเปนศูนย  อยูในทิศข้ึน แรงลัพธน้ีเรียก  แรงลอยตัว 
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   หลักของอารคีมิดิส 
“ แรงลอยตัวจะมีคาเทากับ นํ้าหนักของของเหลว 
   ซ่ึงมีปริมาตรเทากับปริมาตรของวัตถุสวนจม ” 

  พิจารณา  แรงลอยตัว  =  นํ้าหนักของของเหลว           
    FB  =  m g ของเหลว     และ          m   =  ″″″″ v 

      FB  =   ″ของเหลว  v ข งเหลว  g   และ    vของเหลว = v วัตถุสวนจม 
         FB  =  ″″″″ของเหลว  v ว

 

เม่ือ    FB =  แรงลอยตัว       
″  = ความหนาแนน [
 v  =  ปริมาตร [m3] 

 

34.  ปลอยวัตถุทรงกลมมวล  10  กรัม  ท่ีมีปร
จมลงไปไดระยะหน่ึงจะมีการเคล่ือนท่ีดวย

  1.  5.0x10–2    2.  2.5x10–3    
วิธีทํา 
 
35.  วัตถุช้ินหน่ึงมีมวล   2  กิโลกรัม   เม่ือนําไ
จงหาปริมาตรของวัตถุสวนจมใตนํ้า    

วิธีทํา 
 
 
 
 
36.  วัตถุช้ินหน่ึงมีปริมาตร  10  cm3  ความห
 ในนํ้าซ่ึงมีความหนาแนน 1x103 kg/m3 จง
วิธีทํา 
 
 

อ

15

ตัถุสวนจม  g 

kg/m3]  

มิาตร  5  ลูกบาศกเซนติเมตร  ลงไปในน้ํา ขณะที ่
ความเร็วคงท่ี  แรงลอยตัวจะมีคาก่ีนิวตัน 

3.  2.0x10–4    4.  1.5x10–5       (ขอ 1) 

ปลอยในนํ้าซ่ึงมีความหนาแนน  1x 103  kg/m3   
              ( 0.002 m3) 

นาแนน  0.8 x 103  kg/m3  เม่ือนําวัตถุน้ีไปลอย 
หาปริมาตรของวัตถุสวนจมใตนํ้า     ( 8 Cm3) 
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37.  วัตถุช้ินหน่ึงมีปริมาตร  20  cm3  ความหนาแนน  900  kg/m3  เม่ือนําวัตถุน้ีไปลอยในนํ้าซ่ึง 
มีความหนาแนน 1000  kg/m3   จงหาปริมาตรของวัตถุสวนจมใตนํ้า       ( 18 Cm3) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 

38.  วัตถุทรงกลมตันลูกหน่ึงลอยอยูในของเหลวโดยจมลงไปคร่ึงลูกพอดี    กําหนดวาของเหลว 
 มีความหนาแนน  1.2  กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร    จงหาวาความหนาแนนของวตัถุมีคาเทาใด 
  1.  0.6  g/cm3  2.  0.8  g/cm3  3.  0.9  g/cm3  4.  1.0  g/cm3      (ขอ 1) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
39.  เม่ือนําวัตถุกอนหน่ึงใสลงในนํ้า ปรากฏวาวัตถุลอยนํ้า โดยมีปริมาตรสวนท่ีจมลงในนํ้า 
 เปน  0.6  เทาของปริมาตรท้ังหมด ความหนาแนนของวัตถุน้ี       ( 0.6x103  kg/m3 ) 
วิธีทํา 
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40.  ถาวัตถุเปนนํ้าแข็งและของเหลวเปนนํ้าท่ีมีความหนาแนน  917  และ 1000 kg/m3  ตาม 
 ลําดับ  ปริมาตรสวนท่ีจมและลอยคิดเปนรอยละเทาใด           ( 91.7 , 8.3) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
41.  แขวนกอนอะลูมิเนียมท่ีมีมวล  1  กิโลกรัม และความหนาแนน  2.7x103  kg/m3  ดวยเชือก  
จากน้ันนําไปแชนํ้า แรงดึงในเชือกกอนและหลังแชนํ้าเปนเทาใด          ( 10 นิวตัน  ,  6.3 นิวตัน ) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
42.  เม่ือช่ังวัตถุกอนหน่ึงในอากาศวัดได  50  N  แตเม่ือนําวัตถุไปช่ังในนํ้าจะไดหนัก  40 N วัตถุ
 น้ีมีความหนาแนนเทาใด (กําหนดใหนํ้ามีความหนาแนน 103 kg/m3)       (5x103 kg/m3) 
วิธีทํา 
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43.  เม่ือช่ังมงกุฎในอากาศอานนํ้าหนักได  8.5  นิวตัน   เม่ือนําไปช่ังในนํ้าอานนํ้าหนักได 
 7.7  นิวตัน  มงกุฎน้ีทําดวยทองคําบริสุทธ์ิหรือไม   

( ถาเปนทองคําบริสุทธิ จะมีความหนาแนน 19.3x103 kg/m3 )         (ไม) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
44.  ในการใชเคร่ืองช่ังสปริงช่ังวัตถุ เหตุใดในขณะท่ีช่ังวัตถุขณะอยูในของเหลว เคร่ืองช่ังจึง 
อานคาไดนอยกวาเม่ือช่ังวัตถุน้ันในอากาศ 

วิธีทํา 
 
45.  ตามปกติเหล็กจมนํ้า แตเหตุใด เรือท่ีทําดวยเหล็กจึงสามารถลอยนํ้าได 
วิธีทํา 
 
 
 

46. ตะก่ัวมีความหนาแนนมากกวาเหล็ก แตท้ังตะก่ัวและเหล็กตางก็มีความหนาแนนมากกวานํ้า   
ถานําตะก่ัวและเหล็กท่ีมีปริมาตรเทากันไปวางในนํ้า แรงลอยตัวของนํ้าท่ีกระทําตอตะก่ัว 
จะมากกวา  ,  เทากับ   หรือ  นอยกวา  แรงลอยตัวของนํ้าท่ีกระทําตอเหล็ก 

วิธีทํา 
 
 
 
 

⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 
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 ตอนท่ี  5  แรงตึงผิว และแรงหนืด 
 

   แรงตึงผิว  คือ แรงซ่ึงพยายามจะยึดผิวของของเหลวเอาไว   มิใหผิวของเหลวแยกออกจากกัน 
   สมบัติของแรงตึงผิว 

 1)  มีทิศขนานกับผิวของของเหลว 
  2)  มีทิศต้ังฉากกับผิวสัมผัส 
 

     วิธีการหาคาแรงตึงผิว ใหนําหวงลวดวงกลมเบา ไปวางแปะท่ีผิวของเหลวน้ัน แลวคอยๆ 
  ออกแรงยกทีละนอย  แรงซ่ึงพอดียกหวงลวดออกมาไดจะเทากับแรงตึงผิว 
   ความตึงผิว  คือ  อัตราสวนระหวางแ ตึงผิวตอระยะท่ีวัตถุสัมผัสของเหลว  

น่ันคือ             ♣♣♣♣  =  LF  
    เม่ือ   ♣  คือ ความตึงผิว(N/m)   F

 

47.  เอาหวงลวดรัศม ี  3.5  เซนติเมตร   
ตองออกแรงเอาชนะแรงตึงผิวเทาใด

 กําหนด   นํ้ามีความตึงผิว  7 x 10–2
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.  แผนโลหะรูปวงกลมมีเสนผานศูน
 แรงท่ีดึงแผนโลหะน้ีใหหลุดจากผิว
 ความตึงผิวของนํ้าเทากับ  7.0x10–2
วิธีทํา 
 
 
 
 
 

รง
19

  คือ แรงตึงผิว (N)    L  คือ  ระยะท่ีวัตถุสัมผัสของเหลว (m) 

จุมลงในนํ้าเม่ือดึงข้ึนมา 
 ( ไมคิดนํ้าหนักของหวง) 
  N/m    (0.0308 N) 

ยกลางยาว  10  เซน
นํ้าพอดี เม่ือแผนโล
  นิวตันตอเมตร  
ติเมตร กําลังแตะผิวนํ้าพอดี   จงหา 
หะมีมวล  25  กรัม  กําหนดให 
             ( 0.272  นิวตัน ) 
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 การโคงของผิวของเหลว 
 หากเรานําหลอดแกวเล็กๆ  จุมลงในของเหลว  ผลท่ีเกิดข้ึนอาจเปนไปได  2  กรณ ี คือ 
  1.  ถาแรงยึดติดระหวางโมเลกุลของเหลวกับโมเล 

กุลของผนังแกว  มีคามากกวาแรงเช่ือมแนนระ 
หวางโมเลกุลของของเหลวดวยกันเอง  กรณีน้ี 
ผิวของเหลวจะซึมข้ึนไปในหลอดแกวไดสูงกวา 

   ระดับของเหลวปกติ  และผิวของเหลวในหลอด 
   แกวจะมีลักษณะเวาลง  และผนังแกวจะเปยก 
   เชน  จุมหลอดแกวลงในนํ้า  จะเกิดกรณีน้ี   
  2. ถาแรงเช่ือมแนนระหวางโมเลกุลของของเหลว 
   ดวยกันเองมีคามากกวาแรงยึดติดระหวางโมเล 
   กุลของเหลวกับผนังแกว กรณีน้ีผิวของเหลวใน 

หลอดจะมีลักษณะโคงข้ึน และอยูตํ่ากวาระดับ 
ของแลวปกติ  และผนังแกวจะไมเปยก เชน จุม 
หลอดแกวลงในปรอท  จะเกิดกรณีน้ี     

ปรากฏการณท่ีระดับของเหลวในหลอดสูงกวา  หรือตํ่ากวาระดับของเหลวภายนอกหลอด 
  เชนน้ี  เรียกวา  การซึมตามรูเล็ก ( capillary  action ) 
 

49.  ในทอสงนํ้าของลําตนพืช  สามารถสงนํ้าจากพ้ืนดินข้ึนไปสูดานบนลําตนได  แสดงวา 
 แรงยึดติดกับแรงเช่ือมแนน  แรงไหนมีคามากกวากัน    ตอบ ................................................ 
 

แรงหนืด  (viscous  force)  คือ  แรงตานทานการเคล่ือนท่ีของวัตถุภายในของเหลวน้ัน 
ความหนืด (viscosity)  คือ  สมบัติการมีแรงตานการเคล่ือนท่ีของของเหลว (แรงหนืด) น้ัน 
นาสนใจเก่ียวกับความหนืดของของเหลว 

  1)  ของเหลวท่ีมีความหนืดนอยจะไหลไดเร็วกวา ของเหลวท่ีมีความหนืดมาก 
  2)  ของเหลวท่ีมีความหนืดมากจะมีแรงตานการคนมากกวาของเหลวท่ีมีความหนืดนอย 
  3)  หากนําวัตถุเล็ก ๆ หยอนลงในของเหลว ในของเหลวท่ีมีความหนืดมากกวาวัตถุจะ 

     เคล่ือนท่ีไดชากวาการเคล่ือนท่ีในของเหลวท่ีมีความหนืดนอย 
4)  ปกติแลว  เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน  ความหนืดของของเหลวจะลดลง 
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50.  ลูกกลมโลหะท่ีลักษณะเหมือนกันตกในของเหลวท่ีมีความหนืดตางกัน ความเร็วปลายของ 
ลูกกลมโลหะท้ังสองจะตางกันหรือไม 

ตอบ 
51.  ลูกลมเหล็กท่ีมีขนาดเทากันสองลูก ถูกปลอยพรอมกันลงในหลอดบรรจุนํ้าท่ีมีอุณหภูมิ   
10  และ  20  องศาเซลเซียส ลูกกลมเหล็กในหลอดใดถึงกนหลอดกอน 

ตอบ 
 

    การทดลองหยอดลูกเหล็กกลมลงในของเหลว 
    

          ชวงแรก   แรงหนืด + แรงลอยตัว <  mg      
       ดังน้ัน  mg – (แรงหนืด + แรงลอยตัว) #  0 

                   จาก   θF  =  ma     เม่ือมีแรงลัพธท่ีไมเปน 
                   ศูนย จึงมีความเรงเกิดข้ึน 

 ชวงหลงั วัตถุเคล่ือนเร็วข้ึน แรงหนืดจะมากข้ึน  
และสุดทาย  แรงหนืด + แรงลอยตัว =  mg 
 21

               ดังน้ัน   mg – (แรงหนืด + แรงลอยตัว) = 0    
  จาก    θF  =  ma     เม่ือมีแรงลัพธเปนศูนย   ความเรงจึงเปนศูนยดวย 

 
 

52(En 40)  เม่ือหยอนลูกโลหะทรงกลมเล็กๆ ลงในทรงกระบอก 
  ที่ทําดวยแกว โดยมีนํ้ามันบรรจุอยู  ถาระยะ  ab  =  bc  =  cd   
  การเคล่ือนท่ีของลูกโลหะเปนไปตามขอใด 
  1.  ชวง  a  ถึง  b  มีความเรง ตอจากนั้นจะมีความเร็วคงตัว 
  2.  ชวง  a  ถึง  b  มีความหนวงตอจากนั้นจะมีความเร็วคงตัว 
  3.  จาก  a  ถึง  b  มีความเรงคงตัวตลอด 

4.  จาก  a  ถึง  d  มีความเรงคงตัวตลอด              (ขอ 1) 
วิธีทํา 
 
 
 
 

53(มช 37)  เม่ือท้ิงลูกกลมเหล็กทรงกลมลงในนํ้าท่ีบรรจุภาช
ก็สูงดวย    ในขณะท่ีลูกกลมเคล่ือนท่ีอยูในนํ้า  จงพิจารณ

  1.  แรงหนืดจะมีคาลดลงจนมีคาเทากับศูนย 
  2.  แรงหนืดจะมีคาเพิ่มจนมีคามากสุดแลว คงท่ีตอไป
 

นะท่ีสูงมากและระดับนํ้าในภาชนะ 
าขอความตอไปนี้ 
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  3.  ความเร็วของลูกกลมเหล็กลดลงจนมีคาเทากับ  0 
  4.  ความเรงของลูกกลมเหล็กลดลงจนมีคาเทากับ  0 
 ขอความที่ถูกตองคือ                    (ขอ 4) 
  1.  ขอ 1 , 3 และ 4   2.  ขอ 1,  4       3.  ขอ  1, 3   4.  ขอ  2,  4  
วิธีทํา 
 

 

 กฏของสโตกส ( Sir George  Stokes ) 
  สโตกส  ไดคนพบวา เราสามารถหาแรงหนืดท่ีกระทําตอวัตถุทรงกลม  ไดจากสมการ 

     F =   6° ♦ r v 
   เม่ือ    F  =  แรงหนืดของของไหล  ( นิวตัน ) 
     r =  รัศมีของวัตถุทรงกลม  ( เมตร ) 
     v =  ความเร็วของวัตถุทรงกลม ( เมตร/วินาที ) 
     ♦ =  ความหนืดของของไหล ( Pa . s ) 

 

54. ปลอยทรงกลมเหล็กท่ีมีรัศมี  1  มิลลิเมตร  ลงในนํ้า ความเร็วปลายของทรงกลมเหล็กจะมี 
คาเทาใด ( ให g = 9.8 m/s2  , ความหนาแนนเหล็ก=7.8x103 kg/m3 , 
ความหนาแนนนํ้า=1x103 kg/m3 , ความหนืดของนํ้า=1x10–3 N.s/m2 )        (14.8 m/s) 

วิธีทํา 
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55. ลูกกลมเหล็กรัศม ี 1  มิลลิเมตร  ตกในนํ้าเช่ือม ความเร็วสุดทายของลูกกลมเหล็กมีคาเทาใด 
   กําหนดใหลูกกลมเหล็กและนํ้าเช่ือมมีความหนาแนน  7800  และ  1600  กิโลกรัมตอ 
    ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ และนํ้าเช่ือมมีความหนืด 100 มิลลิพาสคัล วินาที    (0.138 m/s ) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 
 

  ตอนท่ี  6  พลศาสตรของไหล 
 

สมบัติของของไหล (ของเหลว, กาซ) ในอุดมคติ 
 1)  ของไหลมีอัตราการไหลอยางสมํ่าเสมอ หมายถึง ความเร็วของทุก ๆ อนุภาค   

ณ  ตําแหนงหน่ึงมีคาเทากัน 
  2)  ของไหลมีการไหลโดยไมหมุน 
  3)  ของไหลมีการไหลโดยไมมีแรงตานเน่ืองจากความหนืดของของไหล 
  4)  ของไหลไมสามารถอัดได  มีปริมาตรคงท่ี ไมวาไหลผานบริเวณใด ยังคงมีความหนา 
 แนนเทาเดิม 
    อัตราการไหล 
  “ ผลคูณระหวางพ้ืนท่ีหนาตัดซ่ึงของเหลวไหลผานกับอัตราเร็วของไหลท่ีผาน ไมวาจะ 

   เปนตําแหนงใดในหลอดการไหลมีคาคงท่ี ”   คาคงท่ีน้ีเรียก  อัตราการไหล ( Q ) 
น่ันคือ           Q   = A v       หรือ         Q   =  tV  

 

เม่ือ    Q  คือ  อัตราการไหล (m3 / s)   A  คือ  พ้ืนท่ีหนาตัด  (m2) 
v  คือ   อัตราเร็ว  ( m/s )    V  คือ  ปริมาตรของเหลว  (m3 ) 

         t  คือ  เวลา    ( วินาที  )  
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  และเน่ืองจาก  อัตราการไหล ( Q )  มีคาคงที ่  
    ดังน้ัน              Q1  =  Q 2  

และ        A1 v1  =  A2 v2 
 

เม่ือ  A1 , A2   คือ  พ้ืนท่ีหนาตัดจุดท่ี  1  และจุดท่ี  2  ตามลําดับ 
         v1  , v2  คือ  ความเร็วของไหล ณ จุดท่ี 1  และจุดท่ี 2  ตามลําดับ 
 

56.  ถานํ้าในทอประปาท่ีไหลผานมาตรวัดเขาบา
   เร็วของนํ้าในทอประปาเม่ือไหลผานทอท่ีมีเ
วิธีทํา 
 
 
 
 
57.  เคร่ืองสูบนํ้าเคร่ืองหน่ึง สามารถสูบน้ําได   0
ทางทอซ่ึงมีพ้ืนท่ีหนาตัด  1   ตารางเซนติเมต

วิธีทํา 
 
 
 
 
58.  เม็ดเลือดไหลดวยอัตราเร็ว  10  cm/s  ในเสน
ขนาดเล็กลง และมีรัศมี  0.2  cm    อัตราเร็วข

วิธีทํา              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4

นมีอัตราการไหล  40  ลิตรตอนาที  จงหาอัตรา 
สนผาศูนยกลาง  2  เซนติเมตร           ( 2.12  m/s ) 

.01 m3   ในเวลา  10  วินาที   แลวพนออกไป 
ร   จงหาความเร็วของนํ้าท่ีพนออกไป  (10 m/s) 

เลือดใหญท่ีมีรัศมี  0.3  cm  ไปสูเสนเลือด 
องเม็ดเลอืดในเสนเลือดเลก็เปนเทาใด   

              (22.5 Cm/s) 
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 หลักของแบรนูลลี 
   กลาววา “ เม่ือของไหลเคล่ือนท่ีในแนวระดับ หากอัตราเร็วมีคาเพ่ิมข้ึน ความดันใน 
ของเหลวจะลดลงและเม่ืออัตราเร็วลดลง 
ความดันในของเหลวจะเพ่ิมข้ึน ” 

 

สมการของแบรนูลลี             
 

   เน่ืองจาก   “ ผลรวมความดัน พลังงานจลน 
ตอปริมาตร และ พลังงานศักยตอปริมาตร ทุกๆ 
จุดภายในทอท่ีของไหล  ไหลผานจะมีค งท่ี ” 

 

น่ันคือ         P + 21  ″v2 + ″gh   =   คา
 

และ        P1 + 2
1 v  21 ≥ + ″gh1 = P2

 

เม่ือ   P1 , P2   คือ ความดันของเหลวใ
   v1 , v2   คือ   อัตราเร็วของไหล ณ
   h1 , h2   คือ   ความสูงจากพ้ืนถึงจ
       ″  คือ   ความหนาแนนของ
 

59.  จงอธิบายวาแรงท่ียกปกเคร่ืองบินข้ึนได
ตอบ 
 
60.  ทอนํ้าวางในแนวระดับ  มีนํ้าไหลอยางส
ลงโดยพ้ืนท่ีลดลงเปน  1  ใน  4   ของพ้ืน

 ก.  อัตราเร็วของนํ้าท่ีพุงผานทอสวนท่ีคอ
 ข.  ถาความดันนํ้าท่ีไหลเขามีคา 3 x105 
 

วิธีทํา 
 
 
 
 

าค
25

คงท่ี        
 + 2

2 v  21 ≥ + ″gh2 
นทอ ณ. จุดท่ี  1  และ จุดท่ี 2  ตามลําดับ  (N/m2) 
.จุดท่ี  1  และ จุดท่ี  2  ตามลําดับ (m/s) 
ดุศูนยกลางทอท่ี  1 และ จุดท่ี 2  ตามลําดับ (m) 
ของเหลว (kg / m3) 

น้ันเกิดไดอยางไร 

มํ่าเสมอดวยอัตราเร็ว   4  เมตร/วินาที  ถาทอคอด 
ท่ีตอนแรก  ดังรูป  จงหา 
ด                     (16 m/s) 

N/m2  จงหาความดันนํ้าท่ีไหลออก   (1.8x105  N/m2) 
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61.  ทอนํ้าท่ีไมสมํ่าเสมอทอหน่ึง ทอตอนบนมีพ้ืนท่ีหนาตัด  4.0  ตารางเซนติเมตร และอยูสูง 
 จากพื้น  10  เมตร  ถานํ้าในทอมีความดัน  1.5 x 105  พาสคัล และไหลดวยอัตราเร็ว  2  เมตร 
 ตอวินาที ไปยังทอตอนลางซ่ึงมีพ้ืนท่ีหนาตัด  8  ตารางเซนติเมตร  และอยูสูงจากพื้น  1  เมตร 
 จงหา  ก.  อัตราเร็วของนํ้าในทอตอนลาง              ( 1  m/s ) 
    ข.  ความดันของนํ้าในทอตอนลาง              ( 2.415x105  พาสคัล ) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
62.  นํ้าไหลออกจากทอ A ไปยังทอ B  และ ทอ C  
ซ่ึงมีขนาดเทากันดังแสดงในรูป    โดยที ่A และ  
B  อยูสูงจาก C เปน  1.0  และ  2.0  เมตร    ตาม 
ลําดับ   ถาความดันในทอ A  เทากับ  1.50x105  
นิวตันตอตารางเมตร     และนํ้ามีอัตราเร็ว   5.0  
เมตรตอวินาที   ความดันในทอ  C  เปนก่ีนิวตัน 
ตอตารางเมตร   กําหนดใหความหนาแนนของนํ้าเทากับ   1000  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร   
และถือวานํ้าไมมีความหนืด                 (ขอ 4) 

  1. 1.3 x 105    2. 1.4 x 105    3. 1.5x105   4. 1.6 x 105 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 

1.0 เมตร
2.0 เมตร A

B

C
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63.  ในการออกแบบเคร่ืองบินใหมีแรงยก  900  นิวตัน/ตารางเมตรของพ้ืนท่ีปก  โดยถือวาลม 
 ท่ีผานปกเคร่ืองบินแบบสมํ่าเสมอ  ถาลมท่ีผานใตปกมีความเร็ว  100  เมตร/วินาที จงหา 
 ความเร็วลมเหนือปกเพ่ือใหไดแรงยกข้ึนตามตองการท่ีกําหนดใหอากาศมีความหนาแนน  
1.3  กิโลกรัม/เมตร3                    (106.7  m/s) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
64.  อัตราเร็วของลมพายุท่ีพัดเหนือหลังคาบานหลังหน่ึงเปน  30  m/s  ผลตางระหวางความดัน 
 อากาศเหนือหลังคาบาน    และใตหลังคาบานหลังน้ีเปนเทาใด    และถาหลังคาบานมีพื้นที ่ 
 175  ตารางเมตร    แรงยกท่ีกระทํากับหลังคาบานเปนเทาใด     (135  N/m2,  23625  N) 
 กําหนด  ความหนาแนนของอากาศขณะน้ันเปน  0.3  kg/m3   
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
65.  ขณะเกิดพายุ บางครั้งหลังคาบานถูกพายุพัดปลิวหลุด เพราะเหตุใด 
ตอบ 

 
 

⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 
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แบบฝกหัด  ฟสิกส  บทท่ี  9  ของไหล 
 

      ความหนาแนนและความถวงจําเพาะ 
 

1. โลหะรูปลูกบาศกมีความยาวดานละ  2  เซนติเมตร  จะมีมวลเทากับกอนทองปริมาตร  2  ลูก– 
 บาศกเซนติเมตร  ถาทองมีความหนาแนน  19.4  กรัม / ลูกบาศกเซนติเมตร  จงหาวาโลหะมี 
ความหนาแนนเทาไร               (4.85 x 103  kg/m3) 

 

2.  เหล็กมีความถวงจําเพาะ  7.6  ความหนาแนนของเหล็กมีคาเทาไร และเหล็กหนัก 15.2  นิวตัน 
 จะมีปริมาตรเทาไร             (7.6 x 103  kg/m3 , 2 x 10–4  m3) 
 
 
 
 
 

      แรงดันและความดันของของเหลว 
 

3.    นํ้าทะเลมีความหนาแนน  1.03x103  kg/m3   และความดันบรรยากาศท่ีระดับนํ้าทะเลเปน 
     1x105  N/m3   จงหาความดันสมบูรณท่ีใตทะเลลึก  10  m         (2.03x105  N/m3) 
 

4.  เรือดํานํ้าลําหน่ึงอยูท่ีระดับลึก  50  เมตร จงหาความดันเกจและความดันสมบูรณท่ีตัวเรือ 
ดํานํ้า   ถานํ้าทะเลมีความหนาแนน  1.024x103  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  และ ความดัน 
บรรยากาศท่ีระดับนํ้าทะเลเทากับ  1.013x105  พาสคัล         ( 5.12x105 Pa , 6.13x105 Pa) 

 

5.  ณ  ความลึกตําแหนงหน่ึงใตทะเลวัดความดันได  3  เทาของความดันท่ีผิวนํ้าบริเวณน้ัน จงหา 
 ความลึก ณ ท่ีแหงน้ี  ( ″″″″นํ้าทะเล =  1.03x103  kg/m3  , ความดันบรรยากาศ = 105 N/m2 )   (19.4 1 ม) 
 

6.  ชายคนหน่ึงสามารถดําในนํ้าจืดไดลึกท่ีสุด  20  เมตร  ถาเขาไปดําในนํ้าทะเล ซ่ึงมีความหนา 
 แนน  1.025x103  กิโลกรัม / ลูกบาศกเมตร  เขาจะดําไดลึกท่ีสุดเทาไร      (19.51 เมตร) 
 

7.  เม่ือเทนํ้า และ ของเหลวชนิดหน่ึงท่ีไมรวมกับนํ้า 
ลงขางหน่ึงของหลอดรูปตัว U ท่ีมีขาโตเทากัน ถา 
ของเหลว เปนลําสูง  10 cm  และมรีอยตอระหวาง 
นํ้ากับของเหลวอยูขางหลอดท่ีใสของเหลว ปรากฏ 
วาระดับบนของนํ้าอยูสูงกวาระดับของเหลว  2 cm 
จงคํานวณหาความ หนาแนนของของเหลวท่ีใส            (1.2x103  kg/m3) 

 
 
 
 

28
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8.  หลอดแกวรูปตัวยู ขาโตสมํ่าเสมอ  ภายในบรรจุปรอทพอประมาณ เติมนํ้าลงไปในขาขาง 
หน่ึงยาว  4  เซนติเมตร จงหาระดับปรอทในขาอีกขางหน่ึงสูงกวาในขาขางท่ีเติมนํ้าเทาไร 

 ( ″ปรอท =  13.6x103  kg/m3 )                     (0.29 cm) 
 

9.  ของเหลว  3  ชนิด อยูในสภาวะสมดุลในหลอด 
แกวรูปตัวยูดังรูป ความหนาแนนของของเหลว 
ชนิดท่ีหน่ึง และ ชนิดท่ีสองมีคา  4.0x103  และ 
3.0x103  kg/m3  ตามลําดับ ความหนาแนนของ 
ของเหลวชนิดท่ีสามมีคาก่ี  kg/m3      (ขอ 1) 

  1.  1.4 x 103     2.  1.6 x 103   
  3.  2.4 x 103     4.  2.8 x 103   
 

10. หลอดแกวรูปตัวยู ขาโตสมํ่าเสมอมีพ้ืนท่ีหนาตัด  2  ตารางเซนติเมตร  ภายในบรรจุนํ้าเช่ือม 
 ความหนาแนน  4 x 103  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร จะตองเติมนํ้าลงในขาขางหน่ึงขางใดเปน 
 ปริมาณเทาใด จึงจะทําใหระดับนํ้าเช่ือมในขาอีกขางหน่ึงเพ่ิมข้ึน  1  เซนติเมตร      (16 cm3) 
 

11.  หลอดแกวรูปตัวยูโตสมํ่าเสมอบรรจุดวยนํ้า เติมของเหลวท่ีมีความหนาแนน 0.9 กรัม / ซม.3 
  ลงในหลอดขางหน่ึงสูง  5  ซม.  จงหาวาระดับนํ้าแตละขางจะเปล่ียนไปเทาไร 
  1.  1.25  ซม.   2.  2.25  ซม.   3.  3.75  ซม.   4.  4.50  ซม.      (ขอ 2) 
 

12. ขาขางหน่ึงของแมนอมิเตอรท่ีมีปรอทบรรจุ 
อยู  ถูกตอเขากับถังส่ีเหล่ียมท่ีบรรจุแกสชนิด 
หน่ึง  ปรากฏวาระดับปรอทในขาท้ังสองขาง 
สูง  5 เซนติเมตร และ  15  เซนติเมตร  ดังรูป   
ถาความดันของอากาศขณะน้ันเทากับ 105 Pa 
แกสในถังมีความดันเทาใด     ( 1.13x1 5 Pa ) 
ให  ความหนาแนนปรอท = 13.6x103

      g  = 9.8  m/s2
 

13. วัตถุขนาด  10 cm  x  10 cm  x  10 cm
   นํ้าท่ีกระทําท่ีดานขางของวัตถุขางละ
  1.  50      2.  95  

1

12 ซม.2

3 10 ซม.

6 ซม.

4 ซม.
0

29

 kg/m3  
 
  วางท่ีกนถังปดท่ีบรรจุนํ้าลึก  1  m  จะเกิดแรงดันของ 
ก่ีนิวตัน         

   3.  125    4.  150      (ขอ 2) 
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14.  กลองสี่เหลี่ยมลูกบาศกมีความยาวดานละ  1  เมตร 
ดานบนมีฝาปดสนิท ตรงกลางฝาบนเจาะรูโตขนาด 
 200  ตารางเซนติเมตร  เสยีบทอแนนพอดี และเติม 
นํ้าลงไปตามทอจนกระท่ังระดับนํ้าเต็มทอพอดี  เม่ือ 
ทอยาว  40  เซนติเมตร  จงหา 

  ก)  แรงดันของนํ้าท่ีกนกลอง       (1.4x 04 N) 
  ข)  แรงดันของนํ้าท่ีฝาดานขางแตละดาน  (9x 3
 

15.  เข่ือนก้ันนํ้าจืดแหงหน่ึง  มีนํ้าอยูลึก  10  เมตร  ท่ีฐ
 1  เมตร  จงหาแรงดันของนํ้าท่ีไหลออกไป     
 
 

     กฏของปาสคาล 
 

16.  เคร่ืองอัดไฮดรอริกเคร่ืองหน่ึง  ลูกสูบเล็กมีพ้ืนท่ีห
  40 cm2  ถาออกแรงท่ีลูกสูบเล็ก  200 N  จะเกิดแร
  เชิงกลเปนก่ีเทา             

 

17.  เคร่ืองอัดไฮดรอลิกเคร่ืองหน่ึง ลูกสูบใหญ มีรัศม
เมตร  ถาออกแรงกดลูกสูบเล็ก  200  นิวตัน  จะยก

 

18.  เคร่ืองอัดไฮโดรลิกใชสําหรับยกรถยนตเคร่ืองหน
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร พื้นที่ของลูกสูบใหญแล
ตารางเมตร ตามลําดับ  ตองการยกรถยนตหนัก  10
น้ํามันในลูกสูบเล็กอยูสูงกวาน้ํามันในลูกสูบใหญ 
คาก่ีนิวตัน            

 
 

     แรงลอยตัว 
 

19.  วัตถุช้ินหน่ึงมี   2  กิโลกรัม   เม่ือนําไปลอยในนํ้า
ปริมาตรของวัตถุสวนจมใตนํ้า          

 

20.  วัตถุช้ินหน่ึงมีปริมาตร  40  cm3  ความหนาแนน 
 ในนํ้าซ่ึงมีความหนาแนน 1x103 kg/m3 จงหาปริม
 

1

10   N) 

านเข่ือนเจาะเปนรูโตมีเสนผาศูนยกลาง 
           (1.16x105 N) 

นาตัด  5  cm2  ลูกสูบใหญมีพ้ืนท่ีหนาตัด   
งยกท่ีลูกสูบใหญเทาใด และการไดเปรียบ 
            (1600 N,  8 เทา) 

 ี 0.1  เมตร และลูกสูบเล็กมีรัศม ี 0.01   
วัตถุมวลเทาไรได        (20000 นิวตัน) 

ึง่ใชนํ้ามันท่ีมีความหนาแนน   800   
ะลูกสูบเล็กมีคา  0.1 ตารางเมตรและ 0.05   
00  กิโลกรัม  ขณะที่กดลูกสูบเล็กระดับ 
 10  เซนติเมตร  แรงท่ีกดบนลูกสูบเล็กมี 
             (4960) 

ซ่ึงมีความหนาแนน  1x 103  kg/m3  จงหา 
          ( 0.002 m3) 

 0.9x103  kg/m3  เม่ือนําวัตถุน้ีไปลอย 
าตรของวัตถุสวนจมใตนํ้า     ( 36 Cm3) 
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21.  แทงวัตถุมีความหนาแนนเปน  25   เทาของของเหลว ถาช่ังวัตถุโดยใหปริมาตรคร่ึงหน่ึงของ 
   วัตถุจมอยูในของเหลว จงหาวาตาช่ังจะอานไดเปนก่ีเทาของการช่ังในอากาศ 
  1.  51      2.  52      3.  53      4.  54         (ขอ 4) 
 

22. วัตถุลอยในของเหลวโดยมีปริมาตรสวนท่ีลอยเปน  41   เทาของปริมาตรท้ังหมด จงหาวา 
   ความหนาแนนของวัตถุเปนก่ีเทาของความหนาแนนของของเหลว   

1.  51      2.  52      3.  43      4.  54         (ขอ 3) 
 

23.  นํ้าแข็งกอนหน่ึงลอยอยูท่ีผิวนํ้า  โดยมีสวนท่ีจมคิดเปน  92%  ของปริมาตรท้ังกอน จงหา 
   ความหนาแนนของนํ้าแข็งกอนน้ี                 (920 kg/m3) 
 

24.  ไมแทงหน่ึงมี  ถ.พ. 0.8  ลอยอยูในของเหลวท่ีมี  ถ.พ. 1.2  จงหาปริมาตรสวนท่ีลอยอยูเหนือ 
   ของเหลวเปนก่ีเทาของสวนท่ีจมในของเหลว            (0.5 เทา) 
 

25.  เม่ือช่ังวัตถุกอนหน่ึงในอากาศวัดได  50  N  แตเม่ือนําวัตถุไปช่ังในนํ้าจะไดหนัก  40 N วัตถุ
 น้ีมีความหนาแนนเทาใด (กําหนดใหนํ้ามีความหนาแนน 103 kg/m3)       (5x103 kg/m3) 
 

26.  อะลูมิเนียมกอนหน่ึงช่ังในอากาศได  270  กรัม  ช่ังในนํ้าได  150  กรัม  ถาอะลูมิเนียมม ี
   ความหนาแนน  2.7  กรัม / ลูกบาศกเซนติเมตร  อยากทราบวากอนอะลูมิเนียมตันหรือกลวง 

   ( 20 Cm3) 
     แรงตึงผิว และ แรงหนืด 
 

27.  ถาใชหวงลวดวงกลมท่ีมีเสนรอบวง  0.25  เมตร  ทดลองเพ่ือหาความตึงผิวของของเหลว 
   พบวา ตองออกแรงดึงลวด  0.03  นิวตัน  จึงจะทําใหลวดน้ันหลุดพนจากผิวของเหลวได 
   พอดี จงหาคาความตึงผิวของของเหลวน้ี              (0.06 N/m) 
 

28.  ปลอยลูกกลมโลหะความหนาแนน  7500  กิโลกรัม / ลูกบาศกเมตร  มีรัศมี  2  มิลลิเมตร  
   ใหตกลงในนํ้ามันความหนาแนน  900  กิโลกรัม / ลูกบาศกเมตร มีสัมประสิทธิ ์ ความหนืด 
   2.0  นิวตัน.วินาที / เมตร2  จงหาความเร็วปลายของลูกกลมโลหะนี ้     (0.029 m/s) 
 

29.  เม่ือปลอยลูกกลมเหล็กรัศมี  0.5  เซนติเมตรใหตกลงในกลีเซอรีนปรากฎวาวัดความเร็วข้ัน 
   สุดทายได  0.077  เมตร/วินาที  จงคํานวนหาสัมประสิทธ์ิความหนืดของกลีเซอรีน 
    ( ความหนาแนนของกลีเซอรีนและเหล็กมีคา  1.26x103  kg/m3  และ 7.86x103  kg/m3  ตามลําดับ )  
                             (4.76  N.S / m2) 
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     พลศาสตรของไหล 
 

30.  ถานํ้าในทอประปาท่ีไหลผานมาตรวัดเขาบานมีอัตราการไหล  60  ลิตร/นาที  จงหาอัตรา 
 เร็วของนํ้าในทอประปา  เม่ือสงผานทอท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง  3  เซนติเมตร 

(1.414  m/s) 
 

31.  เคร่ืองสูบนํ้าเคร่ืองหน่ึง สามารถสูบน้ําได   0.02 m3   ในเวลา  10  วินาที   แลวพนออกไป 
ทางทอซ่ึงมีพ้ืนท่ีหนาตัด  10 ตารางเซนติเมตร   จงหาความเร็วของนํ้าท่ีพนออกไป     (2 m/s) 

 

32.  เม็ดเลือดไหลดวยอัตราเร็ว  20 cm/s  ในเสนเลือดใหญท่ีมีรัศมี  0.3  cm  ไปสูเสนเลือดขนาด 
เลก็ลง และมีรัศมี  0.2 cm  จงหาอัตราเร็วของเม็ดเลือดในเสนเลือดเล็ก        (45 Cm/s) 

 

33.  ทอนํ้าวางในแนวระดับ  มีนํ้าไหลอยางสมํ่าเสมอดวยอัตราเร็ว   2  เมตร/วินาที  ถาทอคอด 
ลงโดยพ้ืนท่ีลดลงเปน  1  ใน  8   ของพ้ืนท่ีตอนแรก  ดังรูป  จงหา 

 ก.  อัตราเร็วของนํ้าท่ีพุงผานทอสวนท่ีคอด                       (16 m/s) 
 ข.  ถาความดันนํ้าท่ีไหลเขามีคา  2x105 N/m2  จงหาความดันนํ้าท่ีไหลออก   (0.74x105  N/m2) 

 

34. ทอนํ้าท่ีไมสมํ่าเสมอทอหน่ึง ทอตอนบนมีพ้ืนท่ีหนาตัด  4.0  ตารางเซนติเมตร อยูสูงจากพื้น   
10  เมตร  ถานํ้าในทอมีความดัน  1.5x105  พาสคัล   และไหลดวยอัตราเร็ว  2  เมตรตอวินาที  
ไปยังทอตอนลางซ่ึงมีพ้ืนท่ีหนาตัด  8  ตารางเซนติเมตร  แล อยูสูงจากพื้น  1  เมตร จงหา  
ก.  อัตราเร็วของนํ้าในทอตอนลาง       

  ข.  ความดันของนํ้าในทอตอนลาง       
 

35.  นํ้าไหลออกจากทอ A ไปยังทอ B  และ ทอ C  
ซ่ึงมีขนาดเทากันดังแสดงในรูป    โดยที ่A และ  
B  อยูสูงจาก C เปน  1.5  และ  3.0  เมตร    ตาม 
ลําดับ   ถาความดันในทอ A  เทากับ  2.0x105  
นิวตันตอตารางเมตร     และนํ้ามีอัตราเร็ว   5.0  
เมตรตอวินาที   ความดันในทอ  C  เปนก่ีนิวตัน 
ตอตารางเมตร    กําหนดใหความหนาแนนของ 
นํ้าเทากับ   1000  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรและถือวานํ้าไมม

 

 

1.5 เมต
A

ะ

           ( 1  m/s ) 
            ( 2.415x105 พาสคัล ) 

คีวามหนืด     (2.15x105) 

ร
3.0 เมตร 

B

C
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36.  อัตราเร็วของลมพายุท่ีพัดเหนือหลังคาบานหลังหน่ึงเปน  30  m/s  ผลตางระหวางความดัน 
 อากาศเหนือหลังคาบาน    และใตหลังคาบานหลังน้ีเปนเทาใด    และถาหลังคาบานมีพื้นที ่ 
 200  ตารางเมตร    แรงยกท่ีกระทํากับหลังคาบานเปนเทาใด   
 กําหนด  ความหนาแนนของอากาศขณะน้ันเปน  0.3  kg/m3       (135  N/m2,  27000 N) 
 

37.  ในการออกแบบเคร่ืองบินใหมีแรงยก  900  นิวตัน/ตารางเมตรของพ้ืนท่ีปก  โดยถือวาลม 
 ท่ีผานปกเคร่ืองบินแบบสมํ่าเสมอ  ถาลมท่ีผานใตปกมีความเร็ว  100  เมตร/วินาที จงหา 
 ความเร็วลมเหนือปกเพ่ือใหไดแรงยกข้ึนตามตองการท่ีกําหนดใหอากาศมีความหนาแนน  
1.3  กิโลกรัม/เมตร3                    (106.7  m/s) 

 
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 
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	ÇÔ¸Õ·Ó
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	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó





	ÁÕ¤ÇÒÁË¹Òá¹è¹  1.2  ¡ÃÑÁµèÍÅÙ¡ºÒÈ¡ìà«¹µÔàÁµÃ    ¨§ËÒÇèÒ¤ÇÒÁË¹Òá¹è¹¢Í§ÇÑµ¶ØÁÕ¤èÒà·èÒã´
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó





	41.  á¢Ç¹¡éÍ¹ÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ·ÕèÁÕÁÇÅ  1  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ áÅÐ¤ÇÒÁË¹Òá¹è¹  2.7x103  kg/m3  ´éÇÂàª×Í¡
	¨Ò¡¹Ñé¹¹Óä»áªè¹éÓ áÃ§´Ö§ã¹àª×Í¡¡èÍ¹áÅÐËÅÑ§áªè¹éÓà»ç¹à·èÒã´	         ( 10 ¹ÔÇµÑ¹  ,  6.3 ¹ÔÇµÑ¹ )
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó





	ÇÔ¸Õ¡ÒÃËÒ¤èÒáÃ§µÖ§¼ÔÇ ãËé¹ÓËèÇ§ÅÇ´Ç§¡ÅÁàºÒ ä»ÇÒ§á»Ð·Õè¼ÔÇ¢Í§àËÅÇ¹Ñé¹ áÅéÇ¤èÍÂæ
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó





	áÃ§·Õè´Ö§á¼è¹âÅËÐ¹ÕéãËéËÅØ´¨Ò¡¼ÔÇ¹éÓ¾Í´Õ àÁ×èÍá¼è¹âÅËÐÁÕÁÇÅ  25  ¡ÃÑÁ  ¡ÓË¹´ãËé
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó

	¡ÒÃâ¤é§¢Í§¼ÔÇ¢Í§àËÅÇ




	áÃ§ÂÖ´µÔ´¡ÑºáÃ§àª×èÍÁá¹è¹  áÃ§äË¹ÁÕ¤èÒÁÒ¡¡ÇèÒ¡Ñ¹    µÍº ................................................
	
	
	
	
	µÍº
	µÍº





																	  ÈÙ¹Âì ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁàÃè§à¡Ô´¢Öé¹
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó





	¢éÍ¤ÇÒÁ·Õè¶Ù¡µéÍ§¤×Í																				(¢éÍ 4)
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó





	¡¯¢Í§Êâµ¡Êì ( Sir George  Stokes )
	Êâµ¡Êì  ä´é¤é¹¾ºÇèÒ àÃÒÊÒÁÒÃ¶ËÒáÃ§Ë¹×´·Õè¡ÃÐ·ÓµèÍÇÑµ¶Ø·Ã§¡ÅÁ  ä´é¨Ò¡ÊÁ¡ÒÃ
	54. »ÅèÍÂ·Ã§¡ÅÁàËÅç¡·ÕèÁÕÃÑÈÁÕ  1  ÁÔÅÅÔàÁµÃ  Å§ã¹¹éÓ ¤ÇÒÁàÃçÇ»ÅÒÂ¢Í§·Ã§¡ÅÁàËÅç¡¨ÐÁÕ
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó

	µÍ¹·Õè  6  ¾ÅÈÒÊµÃì¢Í§äËÅ
		ÍÑµÃÒ¡ÒÃäËÅ




	àÃçÇ¢Í§¹éÓã¹·èÍ»ÃÐ»ÒàÁ×èÍäËÅ¼èÒ¹·èÍ·ÕèÁÕàÊé¹¼èÒÈÙ¹Âì¡ÅÒ§  2  à«¹µÔàÁµÃ           ( 2.12  m/s )
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó																							     (22.5 Cm/s)

	ÊÁ¡ÒÃ¢Í§áºÃì¹ÙÅÅÕ
	µÍº





	¢.  ¶éÒ¤ÇÒÁ´Ñ¹¹éÓ·ÕèäËÅà¢éÒÁÕ¤èÒ 3	x105 N/m2  ¨§ËÒ¤ÇÒÁ´Ñ¹¹éÓ·ÕèäËÅÍÍ¡   (1.8x105  N/m2)
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó





	61.  ·èÍ¹éÓ·ÕèäÁèÊÁèÓàÊÁÍ·èÍË¹Öè§ ·èÍµÍ¹º¹ÁÕ¾×é¹·ÕèË¹éÒµÑ´  4.0  µÒÃÒ§à«¹µÔàÁµÃ áÅÐÍÂÙèÊÙ§
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó





	·Õè¼èÒ¹»Õ¡à¤Ã×èÍ§ºÔ¹áººÊÁèÓàÊÁÍ  ¶éÒÅÁ·Õè¼èÒ¹ãµé»Õ¡ÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇ  100  àÁµÃ/ÇÔ¹Ò·Õ ¨§ËÒ
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó


	áºº½Ö¡ËÑ´  ¿ÔÊÔ¡Êì  º··Õè  9  ¢Í§äËÅ
	áÃ§´Ñ¹áÅÐ¤ÇÒÁ´Ñ¹¢Í§¢Í§àËÅÇ




	¤ÇÒÁË¹Òá¹è¹¢Í§ÇÑµ¶Øà»ç¹¡Õèà·èÒ¢Í§¤ÇÒÁË¹Òá¹è¹¢Í§¢Í§àËÅÇ
	¤ÇÒÁË¹Òá¹è¹¢Í§¹éÓá¢ç§¡éÍ¹¹Õé													    (920 kg/m3)
	¢Í§àËÅÇà»ç¹¡Õèà·èÒ¢Í§ÊèÇ¹·Õè¨Áã¹¢Í§àËÅÇ												(0.5 à·èÒ)
	¤ÇÒÁË¹Òá¹è¹  2.7  ¡ÃÑÁ / ÅÙ¡ºÒÈ¡ìà«¹µÔàÁµÃ  ÍÂÒ¡·ÃÒºÇèÒ¡éÍ¹ÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁµÑ¹ËÃ×Í¡ÅÇ§
	
	
	
	áÃ§µÖ§¼ÔÇ áÅÐ áÃ§Ë¹×´




	ãËéµ¡Å§ã¹¹éÓÁÑ¹¤ÇÒÁË¹Òá¹è¹  900  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ / ÅÙ¡ºÒÈ¡ìàÁµÃ ÁÕÊÑÁ»ÃÐÊÔ·¸Ôì  ¤ÇÒÁË¹×´
	ÊØ´·éÒÂä´é  0.077  àÁµÃ/ÇÔ¹Ò·Õ  ¨§¤Ó¹Ç¹ËÒÊÑÁ»ÃÐÊÔ·¸Ôì¤ÇÒÁË¹×´¢Í§¡ÅÕà«ÍÃÕ¹
	
	
	
	¾ÅÈÒÊµÃì¢Í§äËÅ




	àÃçÇ¢Í§¹éÓã¹·èÍ»ÃÐ»Ò  àÁ×èÍÊè§¼èÒ¹·èÍ·ÕèÁÕ¢¹Ò´àÊé¹¼èÒ¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§  3  à«¹µÔàÁµÃ
	¢.  ¶éÒ¤ÇÒÁ´Ñ¹¹éÓ·ÕèäËÅà¢éÒÁÕ¤èÒ  2x105 N/m2  ¨§ËÒ¤ÇÒÁ´Ñ¹¹éÓ·ÕèäËÅÍÍ¡   (0.74x105  N/m2)
	34. ·èÍ¹éÓ·ÕèäÁèÊÁèÓàÊÁÍ·èÍË¹Öè§ ·èÍµÍ¹º¹ÁÕ¾×é¹·ÕèË¹éÒµÑ´  4.0  µÒÃÒ§à«¹µÔàÁµÃ ÍÂÙèÊÙ§¨Ò¡¾×é¹
	10  àÁµÃ  ¶éÒ¹éÓã¹·èÍÁÕ¤ÇÒÁ´Ñ¹  1.5x105  ¾ÒÊ¤ÑÅ   áÅÐäËÅ´éÇÂÍÑµÃÒàÃçÇ  2  àÁµÃµèÍÇÔ¹Ò·Õ
	ä»ÂÑ§·èÍµÍ¹ÅèÒ§«Öè§ÁÕ¾×é¹·ÕèË¹éÒµÑ´  8  µÒÃÒ§à«¹µÔàÁµÃ  áÅÐÍÂÙèÊÙ§¨Ò¡¾×é¹  1  àÁµÃ ¨§ËÒ
	¡.  ÍÑµÃÒàÃçÇ¢Í§¹éÓã¹·èÍµÍ¹ÅèÒ§													     ( 1  m/s )
	·Õè¼èÒ¹»Õ¡à¤Ã×èÍ§ºÔ¹áººÊÁèÓàÊÁÍ  ¶éÒÅÁ·Õè¼èÒ¹ãµé»Õ¡ÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇ  100  àÁµÃ/ÇÔ¹Ò·Õ ¨§ËÒ



