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ระดับชั้น ม. 5
วิชาฟิสิกส์ ภาคทฤษฎี
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลาสอบ 3 ชั่วโมง
คาชี้แจง

- ข้อสอบมีทั้งหมด 11 ข้อ จานวน 5 หน้า
- ให้นักเรียนแสดงวิธีทาในกระดาษคาตอบที่แจกให้ ด้านเดียวเท่านั้นและแยกเป็นข้อๆ
เขียนข้อที่…แผ่นที…
่ ด้วย เพราะข้อสอบจะถูกแยกให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ
- ถ้าเขียนไม่พอให้ขอเพิ่มได้
- ให้เขียนชื่อ ชื่อโรงเรียน และเลขประจาตัว ทุกแผ่นกระดาษคาตอบ
- อนุญาตให้นา กระดาษคาถาม ออกจากห้องสอบได้หลังจากหมดเวลาสอบเท่านั้น

จงแสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบ
ข้อที่ 1
ท่อนไม้มวล M ยาว 2L ปลายด้านหนึ่งของท่อนไม้โดนยึดด้วยเชือกกับ แกนหมุนดังแสดงในรูป ถ้าท่อนไม้
หมุนรอบแกนหมุนด้วยความเร็ว เชิงมุม Ω ขณะเอียงทามุม θ กับแนวดิ่ง โดยที่จุดศูนย์กลางมวลก็โดนยึดอยู่
กับแกนหมุนเช่นกัน จงหาแรงตึงเชือก

ข้อที่ 2
บอลลูนลมร้อนตอนไม่มีลมร้อนมีมวล M และเมื่อเป่าลมร้อนเข้าไปจะมี ปริมาตรเท่ากับ V 1 โมลโมเลกุล
อากาศมีน้าหนักเท่ากับ ma ถ้าอากาศภายในบอลลูนมีอุณหภูมิเท่ากับ Tb และให้ประมาณว่าความดัน
อากาศภายในบอลลูนเท่ากับความดันภายนอกบอลลูนซึ่งเท่ากับ P
(a) ถ้าอากาศภายนอกที่พื้นมีอุณหภูมิเท่ากับ Ta จงหาความเร่งของบอลลูนขณะเริ่มลอยขึ้น
(b) จงหาอุณหภูมิของอากาศภายนอกเมื่อบอลลูนลอยอยู่ ณ ความสูงที่สูงที่สุด
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ข้อที่ 3
ลูกบอล 3 ลูกมวล m1>> m2 >> m3 วางซ้อนกันดังรูป เริ่มต้น จุดศูนย์กลางมวล m1 อยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ
h ให้รัศมี m1 , m2 และ m3 เท่ากับ R1 , R2 และ R3 ตามลาดับ โดยที่ R1 >> R2 > R3 จากนั้นปล่อยให้
ลูกบอลทั้ง 3 ตกอย่างอิสระ ถ้าการชนทั้งหมดเป็นแบบยืดหยุ่น และขณะที่ m1 กระดอนจากพื้นมีช่องว่าง
เล็กๆ ระหว่าง m1 กับ m2 และระหว่าง m2 กับ m3 จงหา

(a) ความเร็วของลูกบอลแต่ละลูกทันทีหลังจากกระดอนกลับขึ้นไป
(b) ความสูงสูงสุดที่ลูกบอลแต่ละลูกกระดอนขึ้นไป

ข้อที่ 4
ผู้สังเกตซึ่งอยู่ทางขวาของระบบที่มีวัตถุอยู่ระหว่างกระจกเว้าและเลนส์นูน (ดังแสดงในรูป) สังเกตเห็นภาพจริง
สองภาพที่มีขนาดเท่ากัน และอยู่ที่ตาแหน่งเดียวกัน โดยที่ภาพหนึ่งหัวตั้งอีกภาพหัวกลับ ภาพทั้งสองมีขนาด
1.50 เท่าของขนาดวัตถุ กาหนดให้เลนส์มีความยาวโฟกัส r กระจกกับเลนส์วางห่างกัน 4r
จงหาค่าความยาวโฟกัสของกระจกเว้า

ข้อที่ 5
เลนส์นูนซึ่งมีด้านหนึ่งด้านแบนเรียบและอีกด้านนูนเป็นส่วนโค้งของทรงกลมรัศมี R ทาด้วยแก้วที่มีดัชนี
หักเห n วางอยู่บนแผ่นแก้วซึ่ง ทาด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน โดยด้านโค้งของเลนส์สัมผัสกับแผ่นแก้ว ระหว่าง
เลนส์และแผ่นแก้วมีสารละลายซึ่งมีดัชนีหักเห ns เติมอยู่ หาก ฉายแสงซึ่งมีความยาวคลื่น  จากด้านบน
ของระบบ จงหารัศมีของแถบมืดของ Newton's rings ( r ) ในรูปของ R, ns , , m เมื่อ m คือจานวน
เต็มบวกแสดงอันดับของแถบมืด และ r มีค่าน้อยกว่า R มากๆ และแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่า ns จะน้อยกว่า
หรือมากกว่า n คาตอบที่ได้ก็ยังเป็นเช่นเดิม
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ข้อที่ 6
แสงขนานความยาวคลื่น  ตกกระทบตั้งฉากกับสลิตที่มีช่องเปิดเล็กๆ สี่ช่อง โดยช่องเปิดทุกช่องที่อยู่ติดกัน
ห่างกัน d หากไม่คิดผลจากขนาดของช่องเปิด จงวิเคราะห์หาความเข้มแสง I ที่เกิดจากการแทรกสอดของ
แสงที่ผ่านสลิตดังกล่าวบนฉากที่อยู่ห่างออกไปมากๆ โดยใช้ phasor diagram และให้เขียนอยู่ในรูป
I (  0), d, sin  ,  จากนั้นจึงหาเงื่อนไขที่จะทาให้เกิดแถบมืด พร้อมทั้งเขียน phasor diagram
ประกอบเงื่อนไขดังกล่าว

ข้อที่ 7
แก๊สโอโซน (O3) ถ้าทิ้งไว้นาน ๆ บางส่วนอาจสลายตัวกลายเป็นแก๊สออกซิเจน (O2) ได้ ถ้ามีแก๊สโอโซนในถัง
ปริมาตรและอุณหภูมิคงที่ เมื่อเวลาผ่านไป จงวิเคราะห์ดูว่าแก๊สนี้จะมีความดันเพิ่มขึ้นหรือลดลง แสดงผลโดย
ใช้กฎของแก๊สอุดมคติประกอบ
ข้อที่ 8
พลังงานรวมของโมเลกุล CO2 ที่อุณหภูมิ T เคลวิน เขียนได้เป็น
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(ก) ตามรูป แก๊ส CO2 อุณหภูมิ 300 เคลวิน ความดัน 1 บรรยากาศพอดี
อยู่ในถังซึ่งทาด้วยฉนวนแข็งให้กระแสไฟฟ้า 80 มิลลิแอมแปร์ ผ่านความ
ต้านทาน 10 โอห์ม เป็นเวลา 20 วินาที ทาให้แก็ส CO2 มีอุณหภูมิสูงขึ้น
3.2 เคลวิน จงหาค่า total degrees of freedom ( f ) ของโมเลกุล CO2
(ข) จงหา vrms ของโมเลกุล CO2 ที่อุณหภูมิ 303.2 เคลวิน
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ข้อที่ 9

30C
101.34 kPa

30C
101.34 kPa
1.8 L

กระบอกสูบและลูกสูบเป็นตัวนาความร้อน เดิมมีปริมาตร 1.8 ลิตร
บรรจุแก็ส N2 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีความดัน 101.34 kPa
เท่ากับความดันของบรรยากาศภายนอก ทั้งนี้แก๊สภายในกระบอกสูบ
มีไอน้าปนอยู่ มีความชื้นสัมพัทธ์ 70% ถ้ากดลูกสูบลงให้แก๊สภายในมี
ปริมาตรลดลงอย่างช้ามาก ๆ จนมีปริมาตร 0.9 ลิตร เมื่อทิ้งไว้สักพัก
ถามว่า แก๊สภายในกระบอกสูบจะมีความดันเท่าใด
(ที่ 30 องศาเซลเซียส ความดันไอน้าอิ่มตัวเท่ากับ 4.2455 kPa)
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