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  ฟสิกส   บทท่ี   11  คลื่นกล  
 

   ตอนท่ี  1   การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน 
 

การเคลื่อนที่แบบคลื่น  หมายถึง  “ การเคล่ือนท่ี 
ซึ่งพลังงานถูกถายทอดไปขางหนาได โดยท่ีอนุภาค 
ตัวกลางสั่นอยูที่เดิม” 
 

ตัวอยาง    
 ถาเราทําการทดลอง โดยใชเชือกยาวประมาณ  5  เมตร  วางไวบนพื้นราบ โดยผูกดายสีสดๆ  
ไวตรงกลางเสนเชือกยึดปลายเชือกขางหนึ่ง กับฝาผนัง          ใชมือดึงปลายเชือกที่เหลือให 
ตึงพอประมาณ แลวสะบัดปลายเชือกนั้นขึ้น
และเคลื่อนจากปลายที่ถูก สะบัดพุงเขาไปห
 การเคล่ือนท่ีน้ี จะ มีการนําพลังงานเคลื่อ
พิจารณาถึงเสนดายที่ผูกไวกลางเชือก    จะพ
พลังงาน แตเสนดายเพียงแคสั่นขึ้นสั่นลงอย
ผูกดายอยูนั้น ไมไดเคลื่อนที่ไปกับพลังงาน 
แบบน้ีวาเปน การเคลื่อนที่แบบคลื่น   
 

1.  การเคลื่อนที่แบบคลื่น  คือ การเคลื่อนที่ซ
 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .
 

            
 
       

   

อีกตัวอยาง  ถาเรานําลูกแกวกลมๆ มาวางเร
ลูกแกวนั้นวิ่งไปกระทบลูกที ่2 แลวลูกท

 ลูกสุดทายการชนกันแบบนี ้จะมีการถาย
 การเคลื่อนที่ไปของพลังงาน แตอนุภาคต
 เรียกการเคลื่อนที่แบบคลื่นไดเชนกัน 

ทิศ

ทิศการ
  ของอ
ไว
66

ลงตามแนวดิ่ง จะเกิดสวนโคงข้ึนในเสนเชือก  
าฝาผนัง 
นติดไปพรอมกับสวนโคงของเชือกนั้น          แตถา 
บวาเสนดายไมไดเคลื่อนที่เขาหาฝาผนังเหมือนกับ 
ู ที่เดิม แสดงใหเห็นวา   อนุภาคของเสนเชือกตรงท่ี 
เพียงแตสั่นขึ้นลงอยูที่เดิม      เราเรียกการเคล่ือนท่ี 

ึ ่ง........... ........ ........ ........ ........ ........ ................. 
....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .......... 

ียงกัน 7 ลูก แลวออกแรงตีลูกแกวลูกแรก จะทําให 
ี ่ 2 นั้นจะวิ่งไปชนลูกที ่3 เปนเชนน้ีไปเร่ือย ๆ จนถึง 
ทอดพลังงานไปขางหนาเรื่อย ๆ ทําใหพลังงานเกิด 
ัวกลางเพียงแตสั่นไปมาอยูเดิม การเคล่ือนท่ีแบบน้ี 

ของพลังงาน

ส่ันไปมา 
นุภาค 
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2(มช 33)  ในการเคลื่อนที่แบบคลื่นนั้นพลังงานจากการสะบัดปลายเสนเชือกดานหนึ่ง 
  จะถายทอดไปยังปลายเชือกอีกดานหนึ่งไดแสดงวา 
  ก.  พลังงานถายทอดไปพรอมกับการเคลื่อนที่ของคลื่น 
  ข.  พลังงานถายทอดหลังการเคลื่อนที่ของคลื่น 
  ค.  พลังงานจะถายทอดไปกอนที่คลื่นจะเคลื่อนที่มาถึง 
  ง.  พลังงานจากคลื่นจะถายเทใหอนุภาคและอนุภาคจะเคลื่อนที่ไปยังปลายเชือก   (ขอ ก) 

 

การแบงประเภทของคลืน่  
 วิธีแบงท่ี 1  แบงโดยอาศัยทิศทางของพลังงานกับทิศการส่ันอนุภาค  จะแบงคล่ืนได  2  ประเภทคือ 
  

1)  คลื่นตามขวาง คือ  คลื่นซึ่งมีทิศการถายทอด 
 พลังงานตั้งฉากกับทิศของการสั่นอนุภาค เชน 
 คล่ืนในเสนเชือก 
2)  คลื่นตามยาว คือ คลื่นที่มีทิศการถายทอดพลังงานขนาน กับทิศการสั่นของอนุภาค    เชน 
 คลื่นในลูกแกว  เปนตน    

 

3.  คลื่นตามยาว  คือ ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ....... 
 คลื่นตามขวาง  คือ ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... .... 
 

 วิธีแบงท่ี 2    แบงโดยอาศัยลักษณะการถายทอดพลังงาน      จะแบงคลื่นได   2   ประเภทคือ 
 1)  คลื่นกล  คือ คลื่นที่ตองอาศัยอนุภาคตัวกลางจึงถายทอดพลังงานได เชน คล่ืนในเสนเชือก 
      คลื่นในลูกแกว เปนตน 
 2)  คลื่นแมเหล็กไฟฟา คือ คลื่นที่ไมตองอาศัยอนุภาคตัวกลางก็สามารถถายทอดพลังงานได 
     ซึ่งไดแก   รังสีแกมมา    รังสีเอ็กซ    รังสีอัลตราไวโอเลต    คลื่นแสง    รังสีอินฟาเรด  

     คลืน่ไมโครเวฟ  คลื่นวิทย ุไฟฟากระแสสลับ 

 

4(มช 38)  จงพิจารณาคลื่นในเสนเชือกที่เกิดจากการสบัดปลายเชือกขึ้นลง   คลื่นผิวน้ําที่เกิดจาก 
 วัตถุกระทบผิวน้ํา  และ  คลื่นเสียงในน้ํา    ขอใดผิด 
  1.  คลื่นทั้งสามชนิดเปนคลื่นกล 
  2.  คลื่นทั้งสามชนิดเปนคลื่นตามยาว 
  3.  คลื่นทั้งสามชนิดเปนการถายโอนพลังงาน 
  4.  คลื่นทั้งสามชนิดจะสะทอนเมื่อเคลื่อนที่ผานตัวกลางตางชนิด         (ขอ 2) 
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   ตอนท่ี  2  คล่ืนนํ้า 
 

ถาเราเอากอนหินขวางลงไปในน้ํา   จะทําใหเกิด 
การกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเปนรูปคลื่น และกระจาย 
ตัวออกไปเร่ือย ๆ  แตถาเราพิจารณาถึงโมเลกุลของน้ํา 
จะพบวา  โมเลกุลของน้ําไมไดเคลื่อนที่ออกไปกับการ 
กระจายคลื่นนั้นแตโมเลกุล จะสั่นขึ้นสั่นลงอยูกับที ่

ดังนั้นการเคลื่อนที่แบบนี้จึงมีลักษณะเปนคลื่น  เรียกวา   “ คลื่นน้ํา”    

        
 

 คําศัพทเก่ียวกับคล่ืนนํ้าท่ีควรรู 

   
       น้ําปกติถึงสันคลื่น  หรือ  ระยะจากระดับน้ําปกติถึงทองคลื่น 

  4.  1  ลูกคลื่น คือ ชวงจังหวะคลื่นกระเพื่อมขึ้น 1 อัน  รวมกับลงอีก 1 อัน เชนในรูปภาพ 
  หรือ ชวง  XY  คือ 1 ลูกคล่ืน หรือ ชวง YZ คือ  1 ลูกคล่ืนเชนกัน 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . 

1.  สันคลื่น  คือ  จุดสูงสุดของคลื่น 
2.  ทองคลื่น  คือ  จุดต่ําสุดของคลื่น 
3.  อัมปลิจูด (A)  คือ  ระยะจากระดับ

A 
A

x 

 

            ชวง WX  คือ  1  ลูกคล่ืน
 

5.  หนึ่งลูกคลื่น  คือ  .............. 
 

 68

   5.  ความยาวคลื่น (↵) คือ ระยะทางที่วัดเปนเสนตรงจากจุดตั้งตนไปจนถึงจุดสุดทายของ  1 
             ลูกคล่ืน  (เชน ระยะทางจาก  W ไป  X ดังรูป) หรือระยะระหวางสันคล่ืน  2  สันที่อยูติดกัน 
 

6.  จงใหความหมายของความยาวคลื่น  มา  3  อยาง .............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . 
 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
 

     6.  คาบ (T) คือ เวลาที่คลื่นใชในการเคลื่อนที่ครบ  1  ลูกคลื่น  มีหนวยเปนวินาที (s)  
   7.  ความถี ่ (f)  คือ  จํานวนลูกคล่ืนท่ีเกิดข้ึนตอหน่ึงหนวยเวลา 

   เชน  ถาเกิดคลื่นขึ้น  3  ลูกคลื่นในเวลา  1  วินาท ี เราเรียกวา  ความถี่คลื่นมีคา 3 รอบ 
   ตอวินาที โปรดสังเกตุความถี ่มีหนวย   รอบ/S     แตเรานิยมเขียนเปน s1    หรือเรียก 
   อีกอยางเปนเฮิตรซ (Hz) 
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  เราอาจคํานวณหาคาความถ่ีไดจาก 
 

      
ดคลื่นนั้นเวลาที่เกิ
ที่เกิดจํานวนคลื่นf [      หรือ  f  =  T1  

 
 

    เม่ือ   f   คือ  ความถี ่ (Hz)         T  คือ  คาบ (วินาท)ี 
 

7.  คลื่นชนิดหนึ่งเกิดจากการสั่น  3000  รอบตอนาที  คลื่นนี้มีความถี่เทาไร        (ขอ ก) 
  ก.  50  Hz      ข.  100  Hz    ค.  150  Hz    ง.  300  Hz 
วิธีทํา 
 
8.  จากขอที่ผานมา  คาบของคลื่นมีคากี่วินาท ี             (0.02 วินาที) 
วิธีทํา 
 
 
 

     8.  อัตราเร็วคล่ืน (v)  คือ อัตราสวนระหวางระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ไปไดตอเวลาที่ใชใน 
   การเคลื่อนที่ไป    เราสามารถคํานวณหาอัตราเร็วคล่ืนไดจาก 
      v  =  ts           หรือ  v  =  f ←←←← 
 

   เม่ือ  v   คือ  อัตราเร็ว  (เมตร/วินาท)ี   
   s   คือ  ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได (เมตร) 

        t   คือ  เวลาที่คลื่นใชในการเคลื่อนที่ (วินาท)ี 
        f   คือ  ความถี่คลื่น (Hz  หรือ  1/วินาท)ี  
      ↵   คือ ความยาวคลื่น (เมตร) 
 

9.  คลื่นน้ําคลื่นหนึ่ง  สามารถเคลื่อนที่ไดระยะทาง  40  เมตร  ในเวลา  5  วินาท ี คลื่นนี้จะมี
 ความเร็วคลื่นเทาใด                            (8 m/s) 
วิธีทํา 
 

10.  จากขอที่ผานมา  หากคลื่นนี้มีความยาวคลื่น  2  เมตร  จะมีความถี่เทาใด            (4 Hz) 
วิธีทํา 
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11.  จากขอที่ผานมา  จงหาเวลาที่คลื่นใชในการเคลื่อนที่ได  1 ลูกคลื่น พอด ี       (0.25 วินาที ) 
วิธีทํา 
 
12.  แหลงกําเนิดคลื่นปลอยคลื่นมีความยาวคลื่น  0.05  เมตร วัดอัตราเร็วได  40  เมตร/วินาท ี 
 เปนเวลา  0.8  วินาท ี ไดคลื่นทั้งหมดกี่ลูกคลื่น                   (ขอ 2) 
  1.  320     2.  640     3.  800     4.  1200 
วิธีทํา 
 
 
 
 
13(มช 38)  แหลงกําเนิดคลื่นใหคลื่นความถี ่ 400  Hz     ความยาวคลื่น  12.5  cm     ถาคลื่นชุดนี ้
  เคลื่อนที่ในระยะทาง  300  m  จะใชเวลาเทาไร                   (ขอ ค) 
  ก. 503   วินาท ี   ข.  3  วินาท ี    ค.  6  วินาท ี    ง.  7.5  วินาท ี
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
14.  เม่ือสังเกตคล่ืนเคล่ือนท่ีไปบนผิวนํ้ากระเพ่ือมข้ึนลง  600 รอบ ใน  1 นาที และระยะระหวาง 
    สันคลื่นที่ถัดกันวัดได  20  เซนติเมตร   จงหาวาเมื่อสังเกตคลื่นลูกหนึ่งเคลื่อนที่ไปใน  1  นาที 
    จะไดระยะทางกี่เมตร                     (120 เมตร) 
วิธีทํา 
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15.  แหลงกําเนิดคลื่นสั่นอยางสม่ําเสมอดวยอัตรา  30  คร้ัง   ใน   1  นาที   ทําใหเกิดคลื่นน้ําแผออก 
 ไปอยางตอเนื่อง เมื่อพิจารณาคลื่นที่เกิดขึ้นพบวา    คลื่นแตละลูกเคลื่อนที่จากเสาตนหนึ่งไปยัง 
เสาอีกตนหนึ่งซึ่งปกอยูหางกัน  20  เมตร   ตองใชเวลา   2  วินาที   ความยาวคล่ืนนํ้ามีคาเทาใด 

  ก.  10  เมตร   ข.  15  เมตร   ค.  20  เมตร   ง.  25  เมตร       (ขอ ค) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
16.  ตัวกําเนิดคลื่นมีคาความถี่ของการสั่น  8  เฮิรตซ    ทําใหเกิดคล่ืนผิวนํ้า   ดังแสดงในรูป 

        
  รูปแสดงคลื่นผิวน้ําในกลองคลื่นที่เวลาหนึ่งหาความเร็วของคลื่นนี้ในหนวยเซนติเมตร/วินาที 
  1.  20      2.  16      3.  8     4.  4          (ขอ 2) 
วิธีทํา 
 
17(En 32)  ในการสังเกตของนักเรียนกลุมหน่ึง 
  พบวาเมื่อทําใหเกิดคลื่นดลวงกลมขึ้นในถาด 
  คลื่นรัศมีของคลื่นดลวงกลมที่เวลาตาง ๆ เปน 
  ไปตามกราฟ  ถามวานักเรียนกลุมน้ีทําใหเกิด 
คล่ืนตอเน่ืองข้ึนในถาดคล่ืนน้ีดวยความถ่ี  10   
เฮิรตซ  ยอดคลื่น  2  ยอด   ที่อยูใกลกันมากที่สุดจะอยูหางกันกี่เซนติเมตร      (0.5 cm) 

วิธีทํา 
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     9.  เฟสของคลื่น   คือ  มุมบนหนาคลื่น    
 
 

 
 
 
       

18.  คล่ืนขบวนหน่ึงมีรูปรางดังกราฟ  ขอใดถูกตองทั้งหมด 
  1.  มุมเฟสเริ่มตน 0   องศา แอมปลิจูด 10 เซนติเมตร  

 คาบ 10 วินาที ความถ่ี 0.1 เฮิรตซ 
  2.  มุมเฟสเริ่มตน 0   องศา แอมปลิจูด   5 เซนติเมตร   

คาบ 8 วินาที ความถ่ี 0.125 เฮิรตซ 
  3.  มุมเฟสเริ่มตน 90 องศา แอมปลิจูด   5 เซนติเมตร  

คาบ 8 วินาที ความถ่ี 0.125 เฮิรตซ 
4.  มุมเฟสเริ่มตน 90 องศา แอมปลิจูด 10 เซ
คาบ  10  วินาที ความถ่ี  0.1 เฮิรตซ        

วิธีทํา 
 
 
  

19.  คลื่นความถี่  500  Hz  มีความเร็ว  300  m/s จ
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 

2

นติเมตร   
            (ขอ 3) 

ุดที่มีเฟสตางกัน  36o  อยูหางกันกี่เมตร   (0.06) 
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20.  คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี ่ 150  เฮิรตซ  มีความเร็ว  300  เมตร/วินาท ี  จุดสองจุดบนคลื่นที่มี
 เฟสตางกัน  90  องศา  จะอยูหางกันกี่เมตร                   (0.5) 
วิธีทํา 
 
 
 
21.  คลื่นขบวนหนึ่งเคลื่อนที่ไดระยะทาง  20  เมตร  ในเวลา  4  วินาท ี ถาพบวาจุด  2  จุด  บน 
คลื่นที่หางกัน  0.2  เมตร  มีเฟสตางกัน  120o   จงหาคาความถี่ของคลื่นนี้         (8.33  Hz) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
22.  คลื่นที่มีความยาวคลื่น 0.5  เมตร  มีความเร็ว  50 m/s  ถาเวลาผานไป  0.1 วินาท ี การกระจัด 
ของจุดจุดหนึ่งจะมีเฟสเปลี่ยนไปเทาไร                          (3600o) 

วิธีทํา 
 
 
 
23.  จากรูป  S  เปนแหลงกําเนิดคลื่นซึ่งมีความถี่  100  Hz  จุด  P  และ  Q  อยูหางจาก  S  เปน
 ระยะ  15  เมตร  และ  18  เมตร  ตามลําดับ  ถาคลื่นที่มาถึงจุด  P  และ  Q  มีเฟสตางกัน   
 23±    เรเดียน  จงหาอัตราเร็วของคล่ืนในหนวย 
เมตร/วินาท ี   (±  =  180o) 

  1.  400      2.  500 
  3.  600      4.  700                (ขอ 1) 
วิธีทํา 
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24.  คลื่นขบวนหนึ่งมีความยาวคลื่น  0.5  เมตร  จุด  2  จุด  บนคลื่นที่หางกัน  0.2  เมตร  จะม ี

 เฟสตางกันกี่องศา                        (144o) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
25.  เชือกเสนหน่ึงขึงตึง โดยปลายขางหนึ่งตรึงอยูกับที ่อีกปลายหนึ่งติดอยูกับเครื่องสั่นสะเทือน  
 ณ  ที่จุดหนึ่งบนเชือกที่เฟสเปลี่ยนไป  240  องศา  ทุก ๆ ชวง  3  วินาท ี       จงหาวาเคร่ืองส่ัน
 สะเทือนนี้มีความถี่ในการสั่นเทาไร  (ในหนวยเฮริตซ) 
  1.  0.11     2.  0.22     3.  0.33    4.  0.44     (ขอ 2) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 

     10.  เฟสตรงกัน คือ   เฟสที่อยูคนละลูกคลื่น   เมื่อยกลูกคลื่นที่ตางกันไปซอนกันเฟสที ่ 
   ตรงกันน้ัน    จะซอนกันไดพอดี   

  
   จากรูปจะเห็นไดวา    เฟสที่ตรงกันไดแก   90o  =  450o    =  810o   =  1170o 
            และ   270o   =   630o   =   990o   =   1350o 
            และ   180o   =   540o   =   900o   =   1260o 
   โปรดสังเกตุ    1)  เฟสตรงกัน   จะอยูหางจากระดับน้ําปกติเทากัน   อยูดานเดียวกัน   และม ี

ทิศทางการเคล่ือนท่ีเหมือนกัน 
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 2)  เฟสตรงกัน จะ    อยูหางกัน  =  n←←←← 
 

    เม่ือ  n  คือ  จํานวนเต็ม      ↵  คือ  ความยาวคลื่น ( เมตร) 
3)  พิจารณาตัวอยาง   ถามวา  เฟส 1620o  ตรงกับเฟสใด 

  1.  0o               2. 90o               3. 180o              4. 270o      
 

 
 
 
 
 

 
 

าเร็ว  20  เซนติเมตร/วินาท ี    กระจายออกจากแหลงกําเนิดคลื่นซึ่ง 
กระเพื่อมของผิวน้ําที่อยูหางจากแหลงกําเนิด  30   เซนติเมตร   และ 
สตางกัน 

2.  60o          3.  90o        4.  180o   (ขอ  4) 

วิธีทํา   1620   หรือ   1620 
            180-1440            1260-360  

            900-360  

     540-360  

            180-360  
26(En 34)   คล่ืนผิวนํ้ามีอัตร
  มีความถี ่ 5  เฮิรตซ   การ
  48   เซนติเมตร    จะมีเฟ
  1.  30o     
 75

วิธีทํา 
 
 

  11.  สมการของคลื่น 
    Sy  =  A sin  • t 
 

   เม่ือ   Sy  =  การขจัดในแนวแกน y 
     A  =  อัมปลิจูดของคลืน่ 
     •  =  อัตราเร็วเชิงมุม 
      •  =  2 ° f      
 

27.  คลื่นน้ําความถี ่ 2  เฮิรตซ    อัมปลิจูด   10  เซน็ติเมตร   จะมีการขจัดตามแนวแกน  y  เทาใด 
 ณ. จุดเวลา  83   วินาท ี                ( ลึกลงไป  10  เซนติเมตร ) 
วิธีทํา 
 
 

 

Sy

t 
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  ตอนท่ี  3  สมบัติของคล่ืน (1) 
 

    สัญลักษณแทนคล่ืน 

           

  
     รังส ีจะตั้งฉากกับแนวสันคลื่น (หนาคลื่น) เสมอ 

 
 

28.  จากรูปหนาคล่ืนตอไปน้ี 
จงเขียนรังสีคลื่น 
 
 
 
 
 
 

 คลื่นจะมีคุณสมบัต ิ 4  ประการ   คือ 
   1.  การสะทอน  (Reflection)     2.  การหักเห   (Refraction) 
   3.  การแทรกสอด  (lnterference)    4.  การเลี้ยวเบน  (Diffrection) 

  การสะทอน   และการหักเห    ทั้งคลื่นและอนุภาค     ตางก็แสดงคุณสมบัติสองขอนี้ได 
 แตการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน จะเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของคลื่น   เพราะคลื่นเทานั้น
 ที่จะแสดงคุณสมบัติสองขอนี้ได 
 

3.1  การสะทอนไดของคลื่น 
 

 การสะทอนไดของคลื่น   เมื่อคลื่นไป 
ตกกระทบสิ่งที่กีดขวาง    จะเกิดการสะ 
ทอน ดังแสดงในรูปภาพ 

 

แบบท่ี  1

แบบท่ี  2

แหลงกําเนิดคลื่น 
อยูดานนี ้
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29.  จงเติมคําลงในชองวางตอไปน้ี 
ใหถูกตองและสมบูรณ 

 
 
 

กฎการสะทอน  
  1.   มุมตกกระทบ  (±1)  เทากับมุมสะทอน  (±2) 
  2.   รังสีตกกระทบ   รังสีสะทอน   และเสนปกต ิ  ตองอยูในระนาบเดียวกัน 
 

30.  จากรูปจงหามุมระหวางรังสีตกกับ 
 รังสีสะทอน 
 

 

 

  การสะทอนของคลื่นในเสนเชือก   แยกพิจารณาได  2  กรณี  คือ 

 

1)  ถาปลายเชือกมัดไวแนน    
       คลื่นที่ออกมาจะมีลักษณะตรงกันขาม 
  กับคลื่นที่เขาไป 
  คลื่นที่สะทอนออกมาจะมีเฟสเปลี่ยนไป 180o 

ไมคงที)่    
ิม 
ิม 

 

30o ? 
2)  ถาปลายเชือกมัดไวหลวม ๆ (จุดสะทอน
       คลื่นที่สะทอนออกมาจะมีเฟสเทาเด
       คลื่นที่ออกมาจะมีลักษณะเหมือนเด
 

31(มช 33)  เชือกเสนหนึ่งมีปลาย
 เขามาตกกระทบจะเกิดคล่ืนส
  ก.  90      ข
 
 

32.  คล่ืนสะทอนจะไมเปล่ียนเฟส
  ก.  คลื่นตกกระทบตั้งฉาก
  ค.  ตําแหนงสะทอนคล่ืนไ
 

ขางหนึ่งผูกแ
ะทอนข้ึน คล
.  180  

เม่ือ       
กับตําแหนงส
มคงท่ี  
77

นนติดกับเสาเมื่อสรางคลื่นจากปลายอีกขางหนึ่ง 
ืน่สะทอนน้ีมีเฟสเปล่ียนไปก่ีองศา 

   ค.  270     ง.  360    (ขอ ข) 

               (ขอ ค) 
ะทอน  ข.  ตําแหนงสะทอนคล่ืนคงท่ี 

    ง.  มุมตกกระทบโตกวามุมสะทอน 
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33.  คล่ืนนํ้าหนาตรงเคล่ือนท่ีเขากระทบผิวสะทอนราบเรียบจะเกิดการสะทอนข้ึน  คล่ืนนํ้าท่ี
 สะทอนออกมามีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา 
  1.  0      2.  90      3.  180     4.  270 
 

34(มช 31)  รูปแสดงถงึคล่ืนตกกระทบในเสนเชือก     ซึ่งปลายขางหนึ่งของเชือกผูกติดอยูกับ 
  กําแพง       เมื่อคลื่นตกกระทบกับกําแพง      
แลวจะเกิดคลื่นสะทอนขึ้นจากขอตอไปนี ้

  ขอใดแสดงถึงคลื่นสะทอน 
 

       
    

                                (ขอ ง) 
 

 

3.2  การหักเหของคล่ืน 
  เมื่อคลื่นผานจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกล งหนึ่ง     ซึ่งมีความหนาแนนไมเทากัน  
จะทําใหอัตราเร็ว   อัมปลิจูด   และความยาวของคล

v  A  และ  ←←←←   เปล่ียน
 

 
 

35(มช 41)  เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากโลหะเขาไปในน้ํา
  1.  ความเร็วคล่ืนคงเดิม       
  3.  แอมพลิจูดคลื่นคงเดิม      
 
 

36(มช 43)  เม่ือคล่ืนตอเน่ืองเคล่ือนท่ีจากอากาศเขา
  1.  ความยาวคลื่น   2.  ความเร็ว  
 

ก. ข. 

ง. ค. 

 

า

ื ่นเปลี่ยนไป   แตความถี่จะคงเดิม 
 
     แต  f  คงท่ี 

จะทําให 
 2.  ความยาวคลื่นคงเดิม 
 4.  ความถี่คลื่นคงเดิม      (ขอ 4) 

ไปในนํ้า    ปริมาณที่มีคาคงเดิมคือขอใด 
 3.  แอมพลิจูด   4.  ความถี ่ (ขอ 4) 
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เก่ียวกับการหักเหผานนํ้าต้ืน  น้ําลึก 
จํางายๆ วา    เมื่อคลื่นเคลื่อนจากน้ําตื้น 

  ลงไปสูน้ําลึก        ตอนคล่ืนอยูในนํ้าลึกคล่ืน 
  จะมีความยาวคลื่น  อัมปลิจูด  ความเร็วคล่ืน  
  มากกวาในน้ําตื้นเสมอ     แตความถี่จะมีคา 
  คงท่ีเทาเดิม 
 
 

37.  ขอความใดถูกตองเกี่ยวกับคลื่นน
  ก.  คลื่นน้ําตื้นอัตราเร็วคลื่นมา
  ข.  คล่ืนนํ้าต้ืนอัตราเร็วคล่ืนเท
  ค.  คล่ืนนํ้าต้ืนอัตราเร็วคล่ืนนอ
  ง.  ความยาวคลื่นในน้ําตื้นมาก
 
 

38(En 43/2)  ในการทดลองเรื่องการห
 ไปนํ้าต้ืน     ความยาวคลื่น  ←  ควา
  1.  ←  นอยลง  v  นอยลง   แต  
  3.  ←  นอยลง  f   มากข้ึน  แต  v
 
 

39.  ถาคลื่นเคลื่อนที่จากบริเวณน้ําลึก
  ก.  ความยาวคลื่นน้ําลึกมากกว
  ค.  ความเร็วคลื่นน้ําลึกมากกว
 
 
 

40.  จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้ให
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 … ……… 

 ……

 ………
้ ํา 
กกวาคลื่นน้ําลึก 
ากับคล่ืนนํ้าลึก 
ยกวาอัตราเร็วคล่ืนในนํ้าลึก 
กวาความยาวคลื่นในน้ําลึก             (ขอ ค) 

ักเหของคลื่นผิวน้ํา เมื่อคลื่นผิวน้ําเคลื่อนที่จากบริเวณน้ําลึก
มเร็ว  v  และ  ความถ่ี  f   ของคล่ืนผิวนํ้าจะเปล่ียนอยางไร 
f  คงท่ี  2.  ←  มากข้ึน  v  มากข้ึน  แต  f  คงท่ี 
  คงท่ี  4.  ←  มากข้ึน  f  นอยลง   แต  v  คงท่ี       (ขอ 1) 

ไปยัง บริเวณนํ้าต้ืน  ขอใดไมถูกตอง 
าในน้ําตื้น  ข. ความถี่คลื่นน้ําลึกมากกวาความถี่ในน้ําตื้น 
าในน้ําตื้น  ง.  ขอ  ก.  และ  ค.  ถูก       (ขอ ข) 

ถูกตองและสมบูรณ 
……

…

79

 ………
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    กฏของสเนลล     
2sin
1sin

±

±
  =  

2v
1v   =  

2
1

←

←
   =   n21 

 

 เมื่อ   ±1  และ  ±2    คือ  มุมในตัวกลางที ่1  และ  2  ตามลําดับ 
           v1   และ  v2     คือ  ความเร็วคลื่นในตัวกลางที ่1  และ  2  ตามลําดับ 
               ←1  และ  ←2    คือ  ความยาวคลื่นในตัวกลางที่ 1  และ  2  ตามลําดับ 
      n21  คือ  คาคงท่ี  เรียกชื่อวา  ดัชนีหักเหของตัวกลางที่  2  เทียบกับตัวกลางที ่ 1 
 
 

41.  ถาความเร็วคลื่นในตัวกลาง  X  เปน    8  m/s    เมื่อผานเขาไปในตัวกลาง  Y  ความเร็วคล่ืน 
  เปลี่ยนเปน  10   m/s    ดัชนีหักเหของตัวกลาง  Y  เทียบกับตัวกลาง  X  เปนเทาใด     (0.8) 
วิธีทํา 
 
 
42.  ถาคลื่นเคลื่อนจากบริเวณน้ําตื้นมีความยาวคลื่น  45  cm    ไปสูน้ําลึกความยาวคลื่นเปลี่ยน 
  เปน  60  cm      จงหาดัชนีหักเหของตัวกลางน้ําลึกเทียบกับตัวกลางน้ําตื้น      (0. 75) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
43(En 42/1)  คลื่นน้ําเคลื่อนที่จากน้ําตื้นไปยังน้ําลึก  
  ถามุมตกกระทบและมุมหักเหเทากับ   30    และ   
  45  องศา ตามลําดับ  และความยาวคลื่นในน้ําตื้น 
  เทากับ  2   เซนติเมตร     จงหาความยาวคลื่นใน 
น้ําลึกในหนวยเซนติเมตร     (2. 83 cm) 

วิธีทํา 
 
 
 

80
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44.  แสงเคลื่อนที่จากอากาศสูผิวน้ําทํามุม 37o กับผิวน้ํา   จงหาคาของมุมหักเหท่ีเกิดข้ึนในนํ้า  
 กําหนด  ดรรชนีหักเหของนํ้าเทียบกับอากาศ = 34   ,  sin37o= 53    ,   sin53o= 54    (37o) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
45.  คลื่นน้ําเคลื่อนที่จากเขตน้ําลึกเขาไปยังเขตน้ําตื้น  โดยมรีอยตอของเขตท้ังสองเปนเสนตรง  
 มุมตกกระทบเทากับ  30  องศา  ทําใหความยาวคลื่นในเขตน้ําตื้นเปนครึ่งหนึ่งของความยาว
 คลื่นในเขตน้ําลึก  อยากทราบวามุมหักเหในน้ําตื้นมีคาเทาใด         (ขอ 3) 
  1.  sin–1( 21 )    2.  sin–1( 31 )    3.  sin–1( 41 )    4.  sin–1( 51 ) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
46(En 41)  ถาคลื่นน้ําเคลื่อนที่ผานจากเขตน้ําลึกไปยังเขตน้ําตื้น   แลวทําใหความยาวคลื่นลดลง
 คร่ึงหน่ึง   จงหาอัตราสวนของอัตราเร็วของคล่ืนในนํ้าลึกกับอัตราเร็วของคล่ืนในนํ้าต้ืน 
  1.  0.5      2.  1.0      3.  2.0      4.  4.0     (ขอ 3) 
วิธีทํา 
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ตอนท่ี  4  สมบัติของคล่ืน  (2) 
  

3.3  การแทรกสอดคล่ืน 

 

  ถาเราใหแหลงกําเนิดคลื่นอําพัน*  วางอยูหางกันในระยะที่พอ
 จะพบวาคลื่นทั้งสองจะเกิดการแทรกสอดกัน  โดยจะมีแนวคลื่น
แนวปฎิบัพ (Antinode,  A)     และมีแนวที่เกิดการหักลางกันตลอ
  * แหลงกําเนิดคล่ืนอําพันธ คือ แหลงกําเนิดคล่ืน  2  แหลง  ท่ีใหค
 
 
 

47.  คลื่นรวมซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นสองขบวนที่มีแอ
และ  เฟสเทากัน   จะมีลักษณะดังนี ้

  1.  แอมปลิจูด และความถี่เปนสองเทาของคลื่นเดิม 
  2.  แอมปลิจูด เทาเดิมแตมีความถี่เพิ่มขึ้นเปนสองเทา 
  3.  ความถี่เทาเดิม  แตมีแอมปลิจูดเพิ่มขึ้นเปนสองเทา 
  4.  ความถี่เทาเดิม  แตมีแอมปลิจูดเปนศูนย        
วิธีทํา 
 
48.  เมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่มารวมกันแลว   เกิดการแทรกสอด
  1.  ผลตางทางเดินของคล่ืนท้ังสองเปนจํานวนเต็มของควา
  2.  ผลตางมุมเฟสของคลื่นทั้งสองเทากับ  0  องศา 
  3.  ผลตางของมุมเฟสของคลื่นทั้งสองเทากับ  180  องศา 
  4.  ผลตางของมุมเฟสของคลื่นทั้งสองเทากับ  360  องศา  
วิธีทํา 
 
 
 

    
เหมาะ  แลวสรางคลื่นพรอมๆ กัน   
ที่เสริมกันตลอดเวลา   แนวน้ีเรียก  
ด เรียกวา แนวบัพ  (Node,  N)   
ล่ืนท่ีมีความถ่ีและเฟสตรงกันตลอด 

มปลิจูดความถี ่  ความยาวคลื่น 

       (ขอ 3) 

แบบหักลางกันแสดงวา 
มยาวคล่ืน 

         (ขอ 3) 
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     สูตรที่ใชคํานวณเกี่ยวกับ การแทรกสอดคล่ืน 
    สําหรับแนวปฎิบัพลําดับท่ี  n(An) 
    ⇔⇔⇔⇔S1P – S2P⇔⇔⇔⇔ =   n←←←← 
                d sin ±±±±  =   n ←←←← 
    เมื่อ   P  คือจุดซึ่งอยูบนแนวปฎิบัพลําดับที ่n(An) 
    S1P  คือ  ระยะจาก  S1  ถึง  P 
        S2P  คือ  ระยะจาก  S2  ถึง  P 
      ←   คือ  ความยาวคลื่น  (m) 
   n   คือ  ลําดับที่ของปฎิบัพนั้น 
   d   คือ  ระยะหางจาก  S1  ถึง  S2   
  ±   คือ  มุมที่วัดจาก  A0  ถึง  An  
 

49. คล่ืนชนิดหน่ึง  เม่ือเกิดการแทรกสอด
 ก.  คลื่นนี้มีความยาวคลื่นเทาใด  

  ข.  ถาคลื่นนี้มีความถี่  100 Hz จะม
วิธีทํา             
 
 
 
 
 
 

50.  คล่ืนชนิดหน่ึงเม่ือเกิดการแทรกสอดแ
หากแหลงกําเนิดคลื่นทั้งสองอยูหางกัน

  ก.  ความยาวคลื่นนี้มีคาเทาใด   
ข. หากคลื่นนี้มีความเร็ว  300  m/s

วิธีทํา  
 
 

83

   

  จะเกิดแนวดังรูป 
      ( 2 m ) 
คีวามเร็วเทาใด  

  ( 200 m/s) 

นวปฏิบัพท่ี  2  เอียงทํามุมจากแนวกลาง  30o   
  8  เมตร 

                 ( 2 m ) 
  จะมีความถี่เทาใด           ( 150 Hz ) 
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51.  แหลงกําเนิดคลื่นอําพันธเฟสตรงกัน  2  อัน  วางหางกัน  6  ซม.  ความเร็วคล่ืน  40  ซม./
 วินาท ีขณะนั้นคลื่นมีความถี ่ 20  Hz  จงหาวาแนวปฏิบัพที ่3 จะเบนออกจากแนวกลางเทาไร 
  1.  30o     2.  53o      3.  60o      4.  90o  ( ขอ 4. ) 
วิธีทํา 

 
 
 
 
 

       สําหรับแนวบัพลําดับท่ี n  (Nn) 
 

    ⇔⇔⇔⇔S1P – S2P⇔⇔⇔⇔=  ΦΦΦΦn – 21 ΓΓΓΓ←←←← 
                d sin ±±±± =  ΦΦΦΦn – 21 ΓΓΓΓ←←←← 
         

  n  คือ ลําดับที่ของแนวบัพนั้น 
 

 
 

52.  จากรูป แสดงภาพการแทรกสอดของคลื่นผิวน้ํา 
ที่เกิดจากแหลงกําเนิดอําพันธ   S1   และ   S2  มี   
P เปนจุดบนเสนบัพ ถา S1P  เทากับ  10  เซนต ิ
เมตร  และ  S2P  เทากับ  7  เซนติเมตร   ถาอัตรา 
เร็วของคลื่นทั้งสองเทากับ   30   เซนติเมตร ตอ 
วินาที แหลงกําเนิดทั้งสองมีความถี่เทาใด 

วิธีทํา                             (5 เฮิรตซ) 
 
 
 
 
53(En 42/2)  จากรูปเปนภาพการแทรกสอดของคลื่น 
  ผิวน้ําจากแหลงกําเนิดอาพันธ  S1  และ  S2 โดยมี   

P  เปนจุดใดๆ บนแนวเสนบัพ    S1P =  15  เซนติ 
เมตร       S2P =  5  เซนติเมตร     ถาอัตราเร็วของ 
คลื่นทั้งสองเทากับ  50  เซนติเมตรตอวินาที  แหลง 
กําเนิดคลื่นทั้งสองมีความถี่กี่เฮิรตซ                    (7.50 Hz) 

วิธีทํา 
 

ปฏิบัพ 
P 

S1 S2
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54(มช 45)  ถา  S1  และ  S2  เปนแหลงกําเนิดคลื่น  ซึ่งมีความถี่เทากัน และเฟสตรงกันอยูหาง  8.0 
เซนติเมตร  ถาความยาวคลื่นเทากับ  4.0  เซนติเมตร  จะเกิดจุดบัพกี่จุดบนเสนตรง  S1S2       (4) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
55.  S1  ,  S2  เปนแหลงกําเนิดคลื่นน้ํา  อยูหางกัน  16  เซนติเมตร  ใหคลื่นเฟสตรงกัน  มีความถี่
 และแอมพลิจูดเทากับความยาวคลื่น 4 เซนติเมตร  ระหวาง  S1 กับ S2 จะมีแนวปฏิบัพกี่แนว 
  1.  4  แนว    2.  5  แนว    3.  8  แนว    4.  9  แนว   (ขอ 4) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
56(En 37)  แหลงกําเนิดคลื่นน้ําอาพันธใหหนาคลื่น วงกลมสองแหลงอยูหางกัน  10  เซนติเมตร
 มีความยาวคลื่น  2  เซนติเมตร  ที่ตําแหนงหนึ่งหางจากแหลงกําเนิดคลื่นทั้งสองเปนระยะ 10
 เซนติเมตร  และ  19  เซนติเมตร ตามลําดับ    
จะอยูบนแนวบัพหรือปฎิบัพที่เทาใด    นับ 
จากแนวกลาง 
 1.  ปฎิบัพที ่ 4   2.  บัพที่  4 
 3.  ปฎิบัพที ่ 5   4.  บัพที่  5              (ขอ 4) 

วิธีทํา 
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    3.4  การเล้ียวเบนของคล่ืน  
หลักของฮอยเกนส  กลาววา 

       “ ทุก ๆ จุดบนหนาคลื่น สามารถประพฤติตัวเปนแหลง 
กําเนิดคลื่นใหมได” 

 พิจารณาตัวอยางตอไปนี ้  
  ถาเราเอาแผนท่ีมีชองแคบ ๆ ไปกั้นหนาคลื่นไว ะพบวาเมื่อคลื่นสวนหนึ่งลอดชองนั้น 
  ออกไปจะเกิดคลื่นลูกใหมหลังชองแคบนั้น และคลื่น
  ซาย    บางสวนออมไปทางขวา    ปรากฎการณน้ีเรียก

 

57.  กฎของสเนลลใชอธิบายสมบัติขอใดของคลื่น    
  ก.  การสะทอน   ข.  การหักเห    
ตอบ 
58.  หลักของฮอยเกนสใชอธิบายปรากฎการณใด     
  ก.  การเลี้ยวเบน   ข.  การแทรกสอด  
ตอบ 
59(มช 38)  การหักเหและการเลี้ยวเบนของคลื่นมีหลายอ
  ก.  การเลี้ยวเบนจะใหพลังงานมากกวาการหักเห
  ข.  การหักเหไมเกี่ยวของกับความยาวชวงคลื่น   
  ค.  การหักเหจะเกิดตองมีตัวกลางตางชนิดกัน แต

ชนิดกัน 
  ง .  การเลี้ยวเบนเกิดขึ้นไดในตัวกลางเดียวกัน   แ

 
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦

 
 

  ตอนท่ี   5   คล่ืนน่ิง 
 

  ถานําเชือกเสนหน่ึงมัดติดเสาใหแนน เสร็จแลว
   คลื่นตอเนื่องพุงไปกระทบเสา  คลื่นที่เขาไปยอมสาม
   คลื่นที่ออกมานี้จะเกิดการแทรกสอดกับคลื่นที่เขาไป
   อยางแรง    เราเรียกจุดบนเชือกน้ีวา  แนวปฎิบัพ (A)
   หรือลงเลย    เราเรียกจุดน้ีวา   แนวบัพ (N) 
 จ

ที่เกิดใหมบางสวนจะเลี้ยวออมไปทาง 
วา   “ การเล้ียวเบนของคล่ืน” 

          (ขอ  ข) 
ค.  การเลี้ยวเบน   ง.  การแทรกสอด 

            (ขอ  ก) 
ค.  การเปลี่ยนเฟส   ง.  การหักเห 

ยางที่แตกตางกันอยางหนึ่งนั้นคือ    (ขอ ง) 
 
แตการเลี้ยวเบนเกี่ยวของกับความยาวคลื่น 
การเลี้ยวเบนจะไมเกิด   ถามีตัวกลางตาง 

ตการหักเหจะเกิดไดตองมีตัวกลางตางกัน 
⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 

ดึงใหตึง   ตอจากนั้นทําการสะบัดใหเกิด 
ารถจะสะทอนออกมาจากเสาได    และ 
       ทําใหเชือกที่บางจุดมีการสั่นขึ้นลง 

  และ จะมีบางจุดบนเชือกที่จะไมสั่นขึ้น 
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  ควรทราบ  1)  คลื่นนิ่ง  จะเกิดไดก็ตอเม่ือ  ม ี
คลื่น  2 คลื่น ซึ่งมีความถี ่  ความยาวคลื่น  
อัมปลิจูด  เทากันแตวิ่งสวนทางกัน        

  2) ระยะระหวางแนว  A  2  อันท่ีติดกัน  =  2←  
   ระยะระหวางแนว  N  2  อันท่ีติดกัน  = 2←  
   และระหวางแนว  A  กับ  N  ที่ติด   = 4←  
  3)   จํานวนแนว  A  = จํานวน  Loop (

         เม่ือ   L   คือ  ความยาวของเชือก
 

60.  คุณสมบัติหรือปรากฏการณ  ขอใดท่ีใช
  1.  การแทรกสอด      
  3.  แหลงกําเนิดอาพันธ    
วิธีทํา 
 
61.  ในการทดลองคลื่นนิ่งบนเสนเชือก ถ
ของคลื่นในเสนเชือกเทากับ  380  เมต
กันเทาใด         

วิธีทํา 
 
 
 
62(มช 36)   คลื่นนิ่งเปนคลื่นที่เกิดจากกา
  ทุกประการแตเคลื่อนที่สวนทางกัน   
  1.0   เมตร   คลื่นที่มาแทรกสอดกันนี ้
  1.  1.0      2.  2.0  
วิธีทํา 
 

กัน
87

n)  =  
←

2L  

ทั้งหมด (เมตร)        ←   คือ  ความยาวคลื่น (เมตร) 
อธิบายการเกิดคล่ืนน่ิง 
  2.  การรวมกันไดของคล่ืน 
  4.  ถูกท้ัง  (1)  ,  (2)  และ  (3)     (ขอ 4) 

าความถี่ของคลื่นนิ่งเปน  475  เฮิรตซ และอัตราเร็ว 
รตอวินาที ตําแหนงบัพสองตําแหนงที่อยูถัดกันจะหาง 
             (0.4 เมตร) 

รแทรกสอดกันของคลื่นสองขบวนที่เหมือนกัน 
ถาคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้น มีตําแหนงบัพและปฎิบัพอยูหางกัน 
   จะตองมีความยาวคลื่นกี่เมตร       (ขอ 4) 
    3.  3.0      4. 4.0 
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63(En 43/1)  จากรูปเปนคล่ืนน่ิงในเสนเชือกท่ีมีปลายท้ังสองยึดแนนไว  ถาเสนเชือกยาว  90  เซนติ- 
เมตร  และความเร็วคล่ืนในเสนเชือกขณะน้ัน เทากับ  2.4x102  เมตรตอวินาที  จงหาความถ่ีคล่ืน 

  1.  200  Hz      2.  267  Hz  
3.  400  Hz      4.  800  Hz            (ขอ 3) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

64(En 37)  ลวดสายกีตารซ่ึงอยูระหวางจุดตรึง  2  จุด  
 หลักท่ีความถ่ี   512   เฮิรตซ     ความเร็วของคล่ืนใน
  1.  204.8  m/s   2.  256.0  m/s   3.  
วิธีทํา 
 
 
 
 
 

 
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หางกัน  40  เซนติเมตร    เม่ือดีดใหเสียง 
สายลวดเปนเทาใด 

409.6  m/s   4.  512.0   m/s     (ขอ 3) 

⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 
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แบบฝกหัด  ฟสิกส  บทท่ี  11   คล่ืนกล 
 

    คลื่นกล 
1.  เม่ือมีคล่ืนผิวนํ้า แผไปถึงวัตถุที่ลอยอยูที่ผิวน้ําจะมีการเคลื่อนที่อยางไร 
  1.  อยูน่ิงๆ เหมือนเดิม     2.  กระเพื่อมขึ้นลงและอยูกับที่เมื่อคลื่นผานไปแลว 
  3.  เคลื่อนที่ตามคลื่น     4.  ขยับไปขางหนาแลวถอยหลัง       (ขอ 2)   

2.  คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางตางกันอยางไร           
  1.  ตางกันท่ีความยาวคล่ืน    2.  ตางกันท่ีทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 

 3.  ตางกันท่ีประเภทของแหลงกําเนิด 4.  ตางกันท่ีทิศทางการส่ันของตัวกลาง      (ขอ 4) 
 

3.  คลื่นที่ตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่คือ             
  1.  คลื่นกล   2.  คลื่นดล   3.  คลื่นตามยาว     4.  คลื่นตามขวาง     (ขอ 1) 
 

4.  คล่ืนในขอใดตอไปน้ี ขอใดเปนคล่ืนประเภทเดียวกัน            (ขอ 4) 
  1.  คล่ืนเสียง , คล่ืนวิทยุ , คล่ืนไมโครเวฟ  2.  คล่ืนนํ้า , คล่ืนในเสนเชือก , คล่ืนดล 
  3.  คล่ืนในสปริง , คล่ืนนํ้า , แสง     4.  แสง , คล่ืนไฟฟากระแสสลับ , รังสีแกมมา  
 

5.  ปริมาณใดของคลื่นที่ใชบอกคาพลังงานบนคลื่น          
  1.  ความถี ่   2.  ความยาวคลื่น 3.  แอมพลิจูด    4.  อัตราเร็ว      (ขอ 3) 
 

6.  เชือกที่ยาวมาก และสม่ําเสมอเสนหนึ่งถูกขึงตึง ถาเราสะบัดปลายเชือกอีกขางหนึ่ง ขึ้นลง 
 อยางสม่ําเสมอเปนเวลา  0.5  วินาท ี รูปรางของเสนเชือกจะเปล่ียนแปลงดังรูป  จงหา 
                 (ก)  ความยาวคลื่น       (8 cm) 
                 (ข)  อัตราเร็วของคลืน่      (44 cm/s) 
                 (ค)  ความถี่ของคลื่น       (5.5  Hz) 
                 (ง)  ความถี่ที่สะบัดปลายเชือก  (5.5Hz) 
 
 

7.  ในการสั่นเชือกที่มีความยาวมากเสนหนึ่ง  
ปรากฏวาหลังจากการสั่น  0.5 วินาท ี ได 
คล่ืนดังรูป     จงหาอัตราเร็วของคลืน่บน 
เชือกเสนน้ี        (12 cm/s) 

 

 

0                    2                       4                  6    (cm)       

2   4   6   8   10   12   14   16   18   20

การขจัด 
(cm)
ตําแหนง
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8.  แหลงกําเนิดคลื่นใหคลื่นความถี ่ 500  Hz     ความยาวคลื่น  10  cm   ถาคลื่นชุดนี้เคลื่อนที่ 
ในระยะทาง  300  m  จะใชเวลาเทาไร                        ( 6 วินาที ) 

 

9.  เม่ือสังเกตคล่ืนเคล่ือนท่ีไปบนผิวนํ้ากระเพ่ือมข้ึนลง  600 รอบ ใน  1 นาที และระยะระหวาง 
สันคลื่นที่ถัดกันวัดได  10  เซนติเมตร   จงหาวาเมื่อสังเกตคลื่นลูกหนึ่งเคลื่อนที่ไปใน  1  นาที 

 จะไดระยะทางกี่เมตร                         (60 เมตร) 
 

10.  แหลงกําเนิดคลื่นสั่นอยางสม่ําเสมอดวยอัตรา  30  คร้ัง   ใน   1  นาที   ทําใหเกิดคลื่นน้ําแผออก 
 ไปอยางตอเนื่อง เมื่อพิจารณาคลื่นที่เกิดขึ้นพบวา    คลื่นแตละลูกเคลื่อนที่จากเสาตนหนึ่งไปยัง 
เสาอีกตนหนึ่งซึ่งปกอยูหางกัน  20  เมตร   ตองใชเวลา   2  วินาที   ความยาวคล่ืนนํ้ามีคาเทาใด 

  ก.  10  เมตร   ข.  15  เมตร   ค.  20  เมตร   ง.  25  เมตร       (ขอ ค) 
 

11.  นองดายืนอยูที่ทาน้ํา สังเกตเห็นคล่ืนผิวนํ้าท่ีเกิดจากเรือว่ิงกระทบฝง  20  ลูกคลื่นในเวลา 
 10  วินาท ีและทราบวาอัตราเร็วของคล่ืนผิวนํ้า  10 เมตร/วินาท ี อยากทราบวาสันคลื่นที่ 
 อยูติดกันหางกันเทาไร                      (5 m) 
 

12.  นักเรียนคนหนึ่งยืนอยูริมฝงโขงสังเกตเห็นคลื่นผิวน้ําเคลื่อนกระทบฝงมีระยะหางระหวาง 
  สันคลื่นที่อยูถัดกัน  10  เมตร และคล่ืนมีอัตราเร็ว  5  เมตร/วินาท ี อยากทราบวาคลื่นขบวน 
   นี้จะเคลื่อนกระทบฝงนาทีละกี่ลูก                    (30  ลูก) 
 

13.  คลื่นมีความถี ่ 600 Hz  มีความเร็ว  400 m/s  จุดที่มีเฟสตางกัน  45o  อยูหางกันกี่เมตร   
  1.  301     2.   241     3.  181      4.  121         (ขอ 4) 
 

14.  คล่ืนตอเน่ืองขบวนหน่ึง เกิดจากแหลงกําเนิดที่สั่น  20  รอบ/วินาท ี มีความเร็วเฟส  30 
   เมตร/วินาท ีณ จุด 2 จุด  บนคลื่นนี้ซึ่งหางกัน  0.5  เมตร  จะมีเฟสตางกันเทาไร  
  1.  120o      2.  160o      3.  240o       4.  360o          (ขอ 1) 
 

15.  เชือกเสนหน่ึงขึงตึง โดยปลายขางหนึ่งตรึงอยูกับที ่ อีกปลายหนึ่งติดอยูกับเครื่องสั่น 
  สะเทือน ณ ที่จุดหนึ่งบนเชือกมีเฟสเปลี่ยนไป  240  องศา ทุกๆ ชวง 3 วินาท ีจงหาวา 
  เครื่องสั่นสะเทือนนี้มีความถี่ในการสั่นเทาไร (ในหนวยเฮิรตซ )    
  1.  0.11    2.  0.22    3.  0.33    4.  0.44       (ขอ 2) 
 

16. จุด  2  จุดบนคลื่นขบวนหนึ่งอยูหางกัน  3  เมตร มีเฟสตางกัน 240o  แสดงวาคลื่นขบวนนี ้
 มีความยาวคลื่น                  
  1.  1.5  เมตร   2.  3.0  เมตร   3.  4.5  เมตร   4.  6.0  เมตร      (ขอ 3) 
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17.  คลื่นผิวน้ํากระจายออกจากแหลงกําเนิดคลื่นซึ่งมีความถี่  6 Hz  มีอัตราเร็ว  30 ซม./วินาท ี
  การกระเพื่อมของผิวน้ําที่อยูหางจากแหลงกําเนิด 40 ซม. และ  55 ซม. จะมีเฟสตางกัน 

 1.  2 °    2.  4°     3.  6°     4.  8°             (ขอ 3) 
 

18.   จากรูป S เปนแหลงกําเนิดคลื่นซึ่งมีความถี่  20  Hz  ใหคล่ืนแผออกไปมีอัตราเร็ว  1.2 
เมตร/วินาท ี จุด  A  และ  B  อยูหางจาก  S  เปนระยะ 

            16  และ  13  ซม. ตามลําดับ อยากทราบวาคลื่นที่จุด A 
            และ  B  มีเฟสตางกันกี่องศา   
              1.  180o        2.  270o    
              3.  360o       4.  450o       (ขอ 1) 
 

    สมบัติของคลื่น 
 

19.  คลื่นน้ําที่เกิดจากแหลงกําเนิดที่สั่นเร็วขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากความถี ่
  1.  คาบเพิ่มขึ้น        2.  ความยาวคลื่นลดลง 
  3.  พลังงานมากขึ้น       4.  อัตราเร็วเพ่ิมข้ึน          (ขอ 2) 
 

20.  คลื่นน้ําหนาตรงเคลื่อนที่เขากระทบผิวสะทอนราบเรียบจะเกิดการสะทอนขึ้นคลื่นน้ํา 
  ที่สะทอนออกมามีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา           

 1.  0     2.  90     3.  180    4.  270       (ขอ 1) 
 

21.  เชือกเสนหนึ่งมีปลายขางหนึ่งผูกติดกับเสา เมื่อสรางคลื่นดลจากปลายอีกขางหนึ่งเขามา 
  ตกกระทบ จะเกิดคลื่นสะทอนขึ้น คลื่นสะทอนนี้มีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา 
  1.  90         2.  180        3.  270    4.   360       (ขอ 2) 
 

22.  ถาความเร็วคลื่นในตัวกลาง  X  เปน    6  m/s    เมื่อผานเขาไปในตัวกลาง  Y  ความเร็วคล่ืน 
  เปลี่ยนเปน  8  m/s    ดัชนีหักเหของตัวกลาง  Y  เทียบกับตัวกลาง  X  เปนเทาใด           (0.75) 
 

23.  ถาคลื่นเคลื่อนจากบริเวณน้ําตื้นมีความยาวคลื่น  30  cm    ไปสูน้ําลึกความยาวคลื่นเปลี่ยน 
  เปน  60  cm      จงหาดัชนีหักเหของตัวกลางน้ําลึกเทียบกับตัวกลางน้ําตื้น       (0. 50) 
 

24.  คลื่นน้ําเคลื่อนที่จากน้ําตื้นเขาสูน้ําลึก  ทํามุมตกกระทบ  30o  แลวมุมหักเห  37o  ถาความ 
   ยาวคลื่นในน้ําลึกวัดได  6  ซม. ในน้ําตื้นจะมีความยาวคลื่นกี่เซนติเมตร 
  1.  2     2.  3     3.  4     4.  5        (ขอ 4) 

S 
∏ 

∏ 
16  cm

13  cm

A

B 
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25.  คล่ืนผิวนํ้าเคล่ือนท่ีจากนํ้าต้ืนเขาสูบริเวณนํ้าลึก  พบวาอัตราเร็วของคล่ืนเพ่ิมเปน  2  เทา   
   ของเดิม ถามุมตกกระทบมีขนาด  30o จงหามุมหักเหที่เกิดขึ้น    
  1.  30o       2.  45o      3.  60o      4.  90o       (ขอ 4)   
26. คล่ืนนํ้ามีอัตราเร็วในนํ้าลึกและในนํ้าต้ืนเปน  20 ซม./วินาท ีและ 16 ซม./วินาท ี จงหาอัตรา 
 สวนของ sine ของมุมตกกระทบตอ sine ของมุมหักเห  เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากน้ําลึกสูน้ําตื้น  
  1. 45       2. 54       3.  23      4.  32         (ขอ 1) 
 

27. คล่ืนชนิดหน่ึง  เม่ือเกิดการแทรกสอด  จะเกิดแนวดังรูป 
 ก.  คลื่นนี้มีความยาวคลื่นเทาใด        ( 2 m ) 

  ข.  ถาคลื่นนี้มีความถี่  150 Hz จะมีความเร็วเทาใด  
               ( 300 m/s) 

 
 
 

28.  คล่ืนชนิดหน่ึงเม่ือเกิดการแทรกสอดแนวปฏิบัพท่ี  2  เอียงทํามุมจากแนวกลาง  30o   
หากแหลงกําเนิดคลื่นทั้งสองอยูหางกัน  10  เมตร 

  ก.  ความยาวคลื่นนี้มีคาเทาใด                    ( 2.5 m ) 
ข. หากคลื่นนี้มีความเร็ว  100  m/s  จะมีความถี่เทาใด             ( 40 Hz ) 

 

29.  แหลงกําเนิดคลื่นอําพันธเฟสตรงกัน 2 อัน วางหางกัน  6 ซม. ความเร็วคล่ืน  40 ซม./วินาที  
ขณะน้ันคล่ืนมีความถ่ี  20  Hz  จงหาวาแนวปฏิบัพที่  3  จะเบนออกจากแนวกลางเทาไร 

  1.  30o      2.  53o      3.  60o      4.  90o        (ขอ 4) 
30.  จากรูป แสดงภาพการแทรกสอดของคลื่นผิวน้ํา 
ที่เกิดจากแหลงกําเนิดอําพันธ   S1   และ   S2  มี   
P เปนจุดบนเสนบัพ ถา S1P  เทากับ  10  Cm  
และ  S2P  เทากับ  6 Cm  ถาอัตราเร็วของคลื่นทั้ง 
สองเทากับ   32   Cm/s       แหลงกําเนิดทั้งสองม ี
ความถี่เทาใด            ( 5 เฮิรตซ ) 

 

31. จุด  A  อยูหางจาก  S1  และ  S2  ซึ่งเปนแหลงกําเนิดอาพันธมีเฟสตรงกัน ใหกําเนิดคลื่น 
  ความยาวคลื่น  3  ซม. จุด A  อยูหางจาก  S1  เปนระยะ  6  ซม. และจะอยูหางจาก S2  เทาไร 
  ถาจุด A  เปนตําแหนงบนแนวบัพเสนแรกถัดจากเสนกลาง      
  1.  1.5  ซม.   2.  3.0  ซม.   3. 4.5  ซม.   4.  6.0  ซม.       (ขอ 3) 

  

ปฏิบัพ 
P 

S1 S2
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32.  แหลงกําเนิดคลื่น  2  แหลง อยูหางกัน  8  ซม. ถาแหลงกําเนิดคลื่นทั้งสอง ทําใหเกิดคลื่นน้ํา 
  ที่มีความถี่เทากันและความยาวคลื่นเปน 2 ซม. บนเสนตรงเช่ือมระหวางแหลงกําเนิดคล่ืน 
  ทั้งสองมีปฎิบัพกี่ปฏิบัพ                
  1.  6  ปฏิบัพ   2.  7  ปฎิบัพ   3.  8  ปฎิบัพ   4.  9  ปฎิบัพ      (ขอ 2) 
   

33.  S1  และ  S2  เปนแหลงกําเนิดคลื่นน้ํา อยูหางกัน  18  ซม. ใหคลื่นเฟสตรงกัน มีความถี่และ 
   แอมพลิจูดเทากันความยาวคลื่น  4 ซม.  ระหวาง  S1  และ  S2  จะใหแนวบัพกี่แนว 
  1.  4  แนว   2.  5  แนว   3.  8  แนว   4.  9  แนว      (ขอ 3) 
34.  แหลงกําเนิดอาพันธสองแหลงมีเฟสตรงขามกันอยูหางกัน  12  ซม.  ใหคลื่นมีความยาวคลื่น 
  3  ซม.  ระหวางแหลงกําเนิดทั้งสองจะเกิดจุดบัพกี่จุด       
  1.  5  จุด    2.  6  จุด    3.  7  จุด    4.  8  จุด       (ขอ 3) 
35.  S1  และ  S2  เปนแหลงกําเนิดคลื่นอาพันธใหคลื่นเฟสตรงกัน  อยูหางกัน  25  ←  บนแนว 
  เสน  S1  S2  จะมีจุดบัพกี่จุด             
  1.  3     2.  4     3.  5     4.  6       (ขอ 4) 
 
 
 
 
 
 

 
      คลื่นนิ่ง   
36.  ขอใด ไมใช เง่ือนไขการเกิดคล่ืนน่ิง  

1.  เกิดจากคลื่น  2  คลื่น  เคลื่อนที่มารวมกัน 
  2.  คาบของคลื่นนิ่งเทากับคาบของคลื่นยอย 
  3.  แอมพลิจูดของคลื่นนิ่งเทากับสองเทาของแอมพลิจูดคลื่นยอย 
  4.  ตําแหนงบัพคงที่เสมอ                    (ขอ 1) 
 

37.  ระยะหางระหวางจุดปฎิบัพกับจุดปฎิบัพที่อยูถัดไปของคลื่นนิ่งเปน  12.5  ซม. ตัวคลื่น 
   มีความเร็ว  75  ซม.ตอวินาที  จงหาความถี่ของคลื่นนิ่งมีคากี่เฮิรตซ   

1.  1.5     2.  3.0     3.  4.5     4.  6.0       (ขอ 2) 
 

38.  เมื่อสั่นเชือกเสนหนึ่งซึ่งยาว  1.6  เมตร  ถูกขึงตรึงดวยความถี ่ 50  เฮิรตซ  ปรากฏวาเกิด 
   คลื่นนิ่ง  มีลักษณะเปน  Loop  5  Loop  พอด ี จงหาอัตราเร็วของคล่ืนในเชือกเสนน้ี  
  1.  32 m/s   2.  50 m/s    3.  64  m/s   4.  100 m/s      (ขอ 1) 
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39.  คลื่นนิ่งในเสนเชือกยาว  0.8 m  มีจํานวน  4  Loop  อัตราเร็วคล่ืน 20  เมตร/วินาท ี จงหา 
  ความถี่คลื่น                    
  1.  10  Hz    2.  25  Hz    3.  50  Hz    4.  100  Hz     (ขอ 3) 

 
 

������������������������ 
 
 

เฉลยแบบฝกหัด  ฟสิกส  บทท่ี  11   คล่ืนกล ( บางขอ ) 
5.  ตอบขอ 3.   
เหตุผล    หากคลื่นใดมีพลังงานมาก  อัมปลิจูดคลื่นนั้นจะสูง  กลาวคือคลื่นจะกระเพื่อมขึ้นไป 

ไดสูงน่ันเอง 
������������������������ 

 

19.  ตอบขอ 2. 
วิธีทํา    จากสูตร      v    =    f ← 
     จะได     fv  =   ← 
   เนื่องจากการสั่นเร็วขึ้นจะทําใหความถี่เพิ่มขึ้น แตในตัวกลางชนิดเดิม ความเร็วยอมเทา 

  เดิม (V คงที่ )  ดังนั้นตามสมการ  เม่ือ  f  เพ่ิม  ความยาวคลื่น  (← )  จึงลดลง 
������������������������ 


	¿ÔÊÔ¡Êì  º··Õè  11 ¤Å×è¹¡Å
	
	
	
	
	µÍ¹·Õè  1   ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õèáºº¤Å×è¹
	ÅÙ¡á¡éÇ¹Ñé¹ÇÔè§ä»¡ÃÐ·ºÅÙ¡·Õè 2 áÅéÇÅÙ¡·Õè 2 ¹Ñé¹¨ÐÇÔè§ä»ª¹ÅÙ¡·Õè 3 à»ç¹àªè¹¹Õéä»àÃ×èÍÂ æ ¨¹¶Ö§
	¡ÒÃáºè§»ÃÐàÀ·¢Í§¤Å×è¹





	1.  ¤Å×è¹·Ñé§ÊÒÁª¹Ô´à»ç¹¤Å×è¹¡Å
	¶éÒàÃÒàÍÒ¡éÍ¹ËÔ¹¢ÇéÒ§Å§ä»ã¹¹éÓ   ¨Ð·ÓãËéà¡Ô´
	àªè¹  ¶éÒà¡Ô´¤Å×è¹¢Öé¹  3  ÅÙ¡¤Å×è¹ã¹àÇÅÒ  1  ÇÔ¹Ò·Õ  àÃÒàÃÕÂ¡ÇèÒ  ¤ÇÒÁ¶Õè¤Å×è¹ÁÕ¤èÒ 3 ÃÍº
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó





	ÊÑ¹¤Å×è¹·Õè¶Ñ´¡Ñ¹ÇÑ´ä´é  20  à«¹µÔàÁµÃ   ¨§ËÒÇèÒàÁ×èÍÊÑ§à¡µ¤Å×è¹ÅÙ¡Ë¹Öè§à¤Å×èÍ¹·Õèä»ã¹  1  ¹Ò·Õ
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó





		48   à«¹µÔàÁµÃ    ¨ÐÁÕà¿ÊµèÒ§¡Ñ¹
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	3.1  ¡ÒÃÊÐ·éÍ¹ä´é¢Í§¤Å×è¹






	¤.  µÓáË¹è§ÊÐ·éÍ¹¤Å×è¹äÁè¤§·Õè						§.  ÁØÁµ¡¡ÃÐ·ºâµ¡ÇèÒÁØÁÊÐ·éÍ¹
		¡Óá¾§       àÁ×èÍ¤Å×è¹µ¡¡ÃÐ·º¡Ñº¡Óá¾§
	áÅéÇ¨Ðà¡Ô´¤Å×è¹ÊÐ·éÍ¹¢Öé¹¨Ò¡¢éÍµèÍä»¹Õé
	
	
	
	
	
	3.2  ¡ÒÃËÑ¡àË¢Í§¤Å×è¹






	¡.  ¤Å×è¹¹éÓµ×é¹ÍÑµÃÒàÃçÇ¤Å×è¹ÁÒ¡¡ÇèÒ¤Å×è¹¹éÓÅÖ¡
	
	
	
	
	
	¡¯¢Í§Êà¹ÅÅì			  �  =  �  =  �   =   n21

	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó





		¶éÒÁØÁµ¡¡ÃÐ·ºáÅÐÁØÁËÑ¡àËà·èÒ¡Ñº   30    áÅÐ
		45  Í§ÈÒ µÒÁÅÓ´Ñº  áÅÐ¤ÇÒÁÂÒÇ¤Å×è¹ã¹¹éÓµ×é¹
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÊÙµÃ·Õèãªé¤Ó¹Ç³à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¡ÒÃá·Ã¡ÊÍ´¤Å×è¹






	49. ¤Å×è¹ª¹Ô´Ë¹Öè§  àÁ×èÍà¡Ô´¡ÒÃá·Ã¡ÊÍ´  ¨Ðà¡Ô´á¹Ç´Ñ§ÃÙ»
	
	
	
	¡.  ¤Å×è¹¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ¤Å×è¹à·èÒã´				    ( 2 m )




	50.  ¤Å×è¹ª¹Ô´Ë¹Öè§àÁ×èÍà¡Ô´¡ÒÃá·Ã¡ÊÍ´á¹Ç»¯ÔºÑ¾·Õè  2  àÍÕÂ§·ÓÁØÁ¨Ò¡á¹Ç¡ÅÒ§  30o
	ËÒ¡áËÅè§¡Óà¹Ô´¤Å×è¹·Ñé§ÊÍ§ÍÂÙèËèÒ§¡Ñ¹  8  àÁµÃ
	¡.  ¤ÇÒÁÂÒÇ¤Å×è¹¹ÕéÁÕ¤èÒà·èÒã´						    										( 2 m )
	¢. ËÒ¡¤Å×è¹¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇ  300  m/s  ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ¶Õèà·èÒã´								   ( 150 Hz )
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó																							      (5 àÎÔÃµ«ì)
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó





	ËÅÑ¡¢Í§ÎÍÂìà¡¹Êì  ¡ÅèÒÇÇèÒ
	¡.  ¡ÒÃÊÐ·éÍ¹			¢.  ¡ÒÃËÑ¡àË				¤.  ¡ÒÃàÅÕéÂÇàº¹			§.  ¡ÒÃá·Ã¡ÊÍ´
	
	
	
	
	µÍº
	µÍº
	µÍ¹·Õè   5   ¤Å×è¹¹Ôè§






	¶éÒ¹Óàª×Í¡àÊé¹Ë¹Öè§ÁÑ´µÔ´àÊÒãËéá¹è¹ àÊÃç¨áÅéÇ´Ö§ãËéµÖ§   µèÍ¨Ò¡¹Ñé¹·Ó¡ÒÃÊÐºÑ´ãËéà¡Ô´
	
	
	
	
	¤ÇÃ·ÃÒº 	1)  ¤Å×è¹¹Ôè§  ¨Ðà¡Ô´ä´é¡çµèÍàÁ×èÍ  ÁÕ
	¤Å×è¹  2 ¤Å×è¹ «Öè§ÁÕ¤ÇÒÁ¶Õè   ¤ÇÒÁÂÒÇ¤Å×è¹
	ÍÑÁ»ÅÔ¨Ù´  à·èÒ¡Ñ¹áµèÇÔè§ÊÇ¹·Ò§¡Ñ¹
	ÇÔ¸Õ·Ó





	61.  ã¹¡ÒÃ·´ÅÍ§¤Å×è¹¹Ôè§º¹àÊé¹àª×Í¡ ¶éÒ¤ÇÒÁ¶Õè¢Í§¤Å×è¹¹Ôè§à»ç¹  475  àÎÔÃµ«ì áÅÐÍÑµÃÒàÃçÇ
	¢Í§¤Å×è¹ã¹àÊé¹àª×Í¡à·èÒ¡Ñº  380  àÁµÃµèÍÇÔ¹Ò·Õ µÓáË¹è§ºÑ¾ÊÍ§µÓáË¹è§·ÕèÍÂÙè¶Ñ´¡Ñ¹¨ÐËèÒ§
	¡Ñ¹à·èÒã´																						(0.4 àÁµÃ)
	
	
	
	
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó
	ÇÔ¸Õ·Ó


	áºº½Ö¡ËÑ´  ¿ÔÊÔ¡Êì  º··Õè  11   ¤Å×è¹¡Å




	7.  ã¹¡ÒÃÊÑè¹àª×Í¡·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇÁÒ¡àÊé¹Ë¹Öè§
	»ÃÒ¡¯ÇèÒËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃÊÑè¹  0.5 ÇÔ¹Ò·Õ  ä´é
	¤Å×è¹´Ñ§ÃÙ»     ¨§ËÒÍÑµÃÒàÃçÇ¢Í§¤Å×è¹º¹
	àª×Í¡àÊé¹¹Õé						  (12 cm/s)
	ÊÑ¹¤Å×è¹·Õè¶Ñ´¡Ñ¹ÇÑ´ä´é  10  à«¹µÔàÁµÃ   ¨§ËÒÇèÒàÁ×èÍÊÑ§à¡µ¤Å×è¹ÅÙ¡Ë¹Öè§à¤Å×èÍ¹·Õèä»ã¹  1  ¹Ò·Õ
	ÍÂÙèµÔ´¡Ñ¹ËèÒ§¡Ñ¹à·èÒäÃ																			   (5 m)
	13.  ¤Å×è¹ÁÕ¤ÇÒÁ¶Õè  600 Hz  ÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇ  400 m/s  ¨Ø´·ÕèÁÕà¿ÊµèÒ§¡Ñ¹  45o  ÍÂÙèËèÒ§¡Ñ¹¡ÕèàÁµÃ
	14.  ¤Å×è¹µèÍà¹×èÍ§¢ºÇ¹Ë¹Öè§ à¡Ô´¨Ò¡áËÅè§¡Óà¹Ô´·ÕèÊÑè¹  20  ÃÍº/ÇÔ¹Ò·Õ  ÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇà¿Ê  30
	18.  	¨Ò¡ÃÙ» S à»ç¹áËÅè§¡Óà¹Ô´¤Å×è¹«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁ¶Õè  20  Hz  ãËé¤Å×è¹á¼èÍÍ¡ä»ÁÕÍÑµÃÒàÃçÇ  1.2
	
	
	
	
	àÁµÃ/ÇÔ¹Ò·Õ  ¨Ø´  A  áÅÐ  B  ÍÂÙèËèÒ§¨Ò¡  S  à»ç¹ÃÐÂÐ





	27. ¤Å×è¹ª¹Ô´Ë¹Öè§  àÁ×èÍà¡Ô´¡ÒÃá·Ã¡ÊÍ´  ¨Ðà¡Ô´á¹Ç´Ñ§ÃÙ»
	
	
	
	¡.  ¤Å×è¹¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ¤Å×è¹à·èÒã´				    ( 2 m )




	28.  ¤Å×è¹ª¹Ô´Ë¹Öè§àÁ×èÍà¡Ô´¡ÒÃá·Ã¡ÊÍ´á¹Ç»¯ÔºÑ¾·Õè  2  àÍÕÂ§·ÓÁØÁ¨Ò¡á¹Ç¡ÅÒ§  30o
	ËÒ¡áËÅè§¡Óà¹Ô´¤Å×è¹·Ñé§ÊÍ§ÍÂÙèËèÒ§¡Ñ¹  10  àÁµÃ
	¡.  ¤ÇÒÁÂÒÇ¤Å×è¹¹ÕéÁÕ¤èÒà·èÒã´						    										( 2.5 m )
	¢. ËÒ¡¤Å×è¹¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇ  100  m/s  ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ¶Õèà·èÒã´								     ( 40 Hz )
	33.  S1  áÅÐ  S2  à»ç¹áËÅè§¡Óà¹Ô´¤Å×è¹¹éÓ ÍÂÙèËèÒ§¡Ñ¹  18  «Á. ãËé¤Å×è¹à¿ÊµÃ§¡Ñ¹ ÁÕ¤ÇÒÁ¶ÕèáÅÐ
	
	
	à©ÅÂáºº½Ö¡ËÑ´  ¿ÔÊÔ¡Êì  º··Õè  11   ¤Å×è¹¡Å ( ºÒ§¢éÍ )






