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แบบทดสอบบทที 3 เรืองคลืน
1. (O-NET49) เมือคลืนเดินทางจากนํ าลึกสู่น ํ าตื น ข้อใดต่อไปนี ถูก
1. อั ตราเร็ วคลืนในนํ าลึกน้อยกว่าอั ตราเร็วคลืนในนํ าตื น
2. ความยาวคลืนในนํ าลึกมากกว่าความยาวคลืนในนํ าตื น
3. ความถีคลืนในนํ าลึกมากกว่าความถีคลืนในนํ าตื น
4. ความถีคลืนในนํ าลึกน้อยกว่าความถีคลืนในนํ าตื น
2. (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็ นคลืนทีต้องอาศั ยตัวกลางในการเคลือนที
1. คลืนแสง
2. คลืนเสียง
3. คลืนผิวนํ า
คํ าตอบทีถูกต้องคือ
1. ทั ง1 , 2 และ 3
2. ข้อ 2 และ 3
3. ข้อ 1 เท่านั น 4. ผิดทุกข้อ
3. (O-NET49) ถ้ าดีดกีตาร์แล้ วพบว่าเสียงทีได้ยินตํ ากว่าปกติจะมีวิธีปรับแก้ให้เสียงสูงขึ นได้อย่างไร
1. เปลียนใช้สายเส้นใหญ่ขึ น
2. ปรับสายให้หย่อนลง
3. ปรับตํ าแหน่งสายให้ยาวขึ น
4. ปรับสายให้ตึงขึ น
4. (O-NET49) เสียงผ่านหน้าต่างในแนวตั งฉากมีค่าความเข้มเสียงทีผ่านหน้าต่างเฉลีย 1.0 x 10 - 4 วั ตต์ต่อ
ตารางเมตร หน้าต่างกว้ าง80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กํ าลั งเสียงทีผ่านหน้าต่างมีค่าเท่าใด
1. 0.8 x 10- 4 W
2. 1.2 x 10- 4 W
3. 1.5 x 10- 4 W
4. 8.0 x 10- 4 W
5. (O-NET49) ชาวประมงส่งคลืนโซนาร์ไปยั งฝูงปลาพบว่าช่วงเวลาทีคลืนออกไปจากเครื องส่งจนกลั บ
มาถึงเครื องเป็ น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรื อเท่าใด กํ าหนดให้อ ั ตราเร็ วของคลืนในนํ าเป็ น
1,540 เมตร/วินาที
1. 260 m
2. 520 m
3. 770 m
4. 1,540 m
6. (O-NET49) คลืนวิทยุทีส่งออกจากสถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์
ความยาวคลืนของคลืนวิทยุทั งสองนี ต่างกันเท่าใด
1. 3.33 m
2. 3.00 m
3. 0.33 m
4. 0.16 m
7. (O-NET49) ข้อใดเป็ นการเรี ยงลํ าดับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจากความยาวคลืนน้อยไปมากทีถูกต้อง
1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ 2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ์
3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด 4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ์
8. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลืนในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็มคลืนวิทยุทีได้จะมีล ั กษณะ
อย่างไร
1. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง
2. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงแอมพลิจูดตามความถีของคลืนเสียง
3. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามแอมพลิจูดของคลืนเสียง
4. คลืนวิทยุจะเปลียนแปลงความถีตามความถีของคลืนเสียง
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9. (O-NET50) มนุษย์ อวกาศสองคนปฏิบัติการภารกิจบนพื นผิวดวงจันทร์สือสารกั นด้วยวิธีใดสะดวกทีสุด
1. คลืนเสียงธรรมดา
2. คลืนเสียงอั ลตราซาวด์
3. คลืนวิทยุ
4. คลืนโซนาร์
10. (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตัวกลางทีหนึ งไปตั วกลางทีสองโดยอั ตราเร็ วของคลืนลดลง ถามว่า
สําหรับคลืนในตัวกลางทีสอง ข้อความใดถูกต้อง
1. ความถีเพิ มขึ น
2. ความถีลดลง
3. ความยาวคลืนมากขึ น
4. ความยาวคลืนลดลง
11. (O-NET50) คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทีนิยมใช้ในรี โมทควบคุมการทํ างานของเครื องโทรทัศน์คือข้อใด
1. อินฟราเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลืนวิทยุ
4. อั ลตราไวโอเลต
12. (O-NET50) ระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ นอยู่ก ับสมบั ติใดตามข้อใด
1. ความถี รู ปร่ างคลืน
2. รู ปร่ างคลืน ความถี
3. แอมพลิจูด ความถี
4. ความถี แอมพลิจูด
13. (O-NET50) ถ้ ากระทุ่มนํ าเป็ นจังหวะสมํ าเสมอ ลูกปิ งปองทีลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลือนทีอย่างไร
1. ลูกปิ งปองเคลือนทีออกห่างไปมากขึ น
2. ลูกปิ งปองเคลือนทีเข้ามาหา
3. ลูกปิ งปองเคลือนทีขึ น-ลงอยู่ทีตํ าแหน่งเดิม 4. ลูกปิ งปองเคลือนทีไปด้านข้าง
14. (O-NET50) ข้อใดต่อไปนี เป็ นวั ตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงงานภาพยนตร์ด ้ วยวั สดุกลืนเสียง
1. ลดความถีของเสียง
2. ลดความดังของเสียง
3. ลดการสะท้อนของเสียง
4. ลดการหักเหของเสียง
15. (O-NET51) คลืนเคลือนทีจากตัวกลางหนึ งไปยั งอีกตั วกลางหนึ ง ปริ มาณใดต่อไปนี ไม่เปลียนแปลง
1. ความถี
2. ความยาวคลืน
3. อั ตราเร็ ว
4. ทิศทางการเคลือนทีของคลืน
16. (O-NET51) ในการเปรี ยบเทียบเสียงกีร์ต ้ากับหลอดเทียบเสียงมาตรฐาน เมือดีดสายกีร์ต ้าพร้อมกับ
หลอดเทียบเสียงเกิดบีตส์ขึ นทีความถีหนึ ง แต่เมือขันให้สายตึงขึ นเล็กน้อยความถีของบีตส์สูงขึ น
ความถีของเสียงกีร์ต ้าเดิมเป็ นอย่างไร
1. สูงกว่าเสียงมาตรฐาน
2. ตํ ากว่าเสียงมาตรฐาน
3. เท่ากับเสียงมาตรฐาน
4. อาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าเสียงมาตรฐานก็ได้
17. (O-NET51) เมือให้แสงสีแดงผ่านเข้าไปในปริ ซึม แสงสีแดงในปริ ซึมจะมีความเร็วและความยาวคลืน
อย่างไรเทียบกับแสงนั นในอากาศ
1. ความเร็ วลดลง ความยาวคลืนเพิ มขึ น 2. ความเร็ วลดลง ความยาวคลืนลดลง
3. ความเร็ วเพิมขึ น ความยาวคลืนเพิ มขึ น 4. ความเร็ วเพิ มขึ น ความยาวคลืนลดลง

แบบทดสอบบทที 3 คลืน เรียบเรียงโดยครู บุญเกิด ยศรุ่ งเรือง www.krukird.com หน้ า 3

18. (O-NET51) คลืนวิทยุ FM ความถี 88 เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวคลืนเท่าใด กํ าหนดให้ความเร็ วของ
คลืนวิทยุเท่ากับ 3.0 x 108 เมตร/วินาที
1. 3.0 m
2. 3.4 m
3. 6.0 m
4. 6.8 m
19. (O-NET51) คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสั นทีสุ ด
1. อินฟาเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลืนวิทยุ
4. อั ลตราไวโอเลต
20. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี ถูกต้องเกียวกับคลืนตามยาว
1. เป็ นคลืนทีของตั วกลางมีการสั นในแนวเดียวกับการเคลือนทีของคลืน
2. เป็ นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตัวกลาง
3. เป็ นคลืนทีไม่ต ้องอาศั ยตัวกลางในการเคลือนที
4. เป็ นคลืนทีอนุภาคของตัวกลางมีการสั นได้หลายแนว
21. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี ทีมีผลทํ าให้อ ั ตราเร็ วของคลืนเสียงในอากาศเปลียนแปลงได้
1. ลดความถี
2. เพิ มความยาวคลืน
3. เพิ มแอมพลิจูด
4. ลดอุณหภูมิ
22. (O-NET52) สมบัติตามข้อใดของคลืนเสียงทีเกียวข้องกับการเกิดบีตส์
1. การสะท้อน
2. การหักเห
3. การเลี ยวเบน
4. การแทรกสอด
23. (O-NET52) ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. ค้างคาวอาศั ยคลืนเสียงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยือ
2. สุนัขสามารถได้ยินเสียงทีมีความถีในย่านอั ตราโซนิกได้
3. เสียงทีมีความถีในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถีตํ ากว่าความถีทีมนุษย์ สามารถได้ยิน
4. คลืนเสียงในย่ายอั ลตราโซนิกสามารถใช้ท ํ าความสะอาดเครื องมือแพทย์
24. (O-NET52) เครื องโซนาร์ในเรื อประมงได้รับสัญญาณสะท้อนจากท้องทะเลหลั งจากส่งสัญญาณลงไป
เป็ นเวลา 0.4 วินาที ถ้ าอั ตราเร็ วเสียงในนํ าเป็ น1,500 เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากับข้อใด
1. 150 เมตร
2. 300 เมตร
3. 600 เมตร
4. 900 เมตร
25. (O-NET52) คลืนในข้อใดต่อไปนี ทีมีความยาวคลืนสั นทีสุด
1. คลืนวิทยุ
2. คลืนอินฟราเรด
3. คลืนไมโครเวฟ
4. คลืนแสงทีตามองเห็น
26. (O-NET53) ในการทดลองเพือสังเกตผลของสิ งกีดขวางเมือคลืนเคลือนทีผ่าน เป็ นการศึกษา
สมบัติตามข้อใดของคลืน
1. การหักเห
2. การเลี ยวเบน
3. การสะท้อน
4. การแทรกสอด
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27. (O-NET53) ทํ าให้เกิดคลืนบนเส้นเชือกทีปลายทั งสองด้านถูกขึงตึงพบว่ามีความถีและความยาวคลืน
ค่าหนึ ง ถ้ าทํ าให้ความถีในการสั นเพิ มขึ นเป็ น2 เท่าของความถีเดิม ข้อใดถูกต้อง
1. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึ งหนึ งเนืองจากคลืนเคลือนทีในตั วกลางเดิม
2. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเพิ มขึ นเป็ น2 เท่า เนืองจากปริ มาณทั งสองแปรผั นตามกั น
3. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม เนืองจากคลืนเกิดบนตัวกลางเดิม
4. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อ ั ตราเร็ วของคลืนเพิ มเป็ นสองเท่าตามสมการv = fl
28. (O-NET53) วั สดุทีใช้ในการบุผนังโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสียง
1. การหักเห
2. การสะท้อน
3. การสั นพ้ อง
4. ดอพเพลอร์
29. (O-NET53) ข้อใดไม่ถูกต้องเกียวกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
1. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดมีอ ั ตราเร็ วในสุญญากาศเท่ากัน
2. มีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าบางชนิดต้องอาศั ยตัวกลางในการเดินทาง
3. เมือคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าเดินทางในตัวกลางทีเปลียนไป อั ตราเร็ วของคลืนจะเปลียนไป
4. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นคลืนทีมีทั งสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
30. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดทีไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลืนวิทยุ
1. การเปลียนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์
2. การเกิดแสงเหนือแสงใต้
3. การเกิดนํ าขึ นนํ าลง
4. การเกิดกลางวั น กลางคืน
31. (O-NET53) ถ้ ารังสีแกมมาพุ่งเข้าไปในบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็กซึ งมีทิศตั งฉากกับการเคลือนทีของรังสี
ภายในสนามแม่เหล็กดังกล่าว รังสีแกมมามีแนวทางการเคลือนทีเป็ นไป ตามข้อใด
1. เบนไปด้านข้าง
2. เคลือนทีเป็ นวงกลม
3. เคลือนทีในแนวทางเดิม
4. ย้ อนกลั บทางเดิม
32. (O-NET54) คลืนกลตามยาวและคลืนกลตามขวางถูกนิยามขึ นโดยดูจากปัจจัยใดเป็ นหลั ก
1. ทิศการเคลือนทีของคลืน
2. ทิศการสั นของอนุภาคตั วกลาง
3. ประเภทของแหล่งกํ าเนิด
4. ความยาวคลืน
33. (O-NET54) ลูกบอลลูกหนึ งตกลงนํ าและสั นขึ นลงหลายรอบทํ าให้เกิดคลืผินวนํ าแผ่ออกไปเป็ นรู ป
วงกลม เมือเวลาผ่านไป 10 วินาทีคลืนนํ าแผ่ออกไปได้รัศมีสูงสุดประมาณ20 เมตร โดยมีระยะ
ระหว่างสันคลืนเท่ากับ 2 เมตร จากข้อมูลดังกล่าว ลูกบอลสั นขึ นลงด้วยความถีประมาณเท่าใด
1. 0.5 Hz
2. 1.0 Hz
3. 2.0 Hz
4. 4.0 Hz
34. (O-NET54) ห้องประชุมหรื อโรงภาพยนตร์ มั กบุเพดานห้องด้วยกระดาษชานอ้ อย ติดผ้ าม่านทีผนังห้อง
และปูพรมทีพื น ทั งนี เพือช่วยลดเสียงทีเกิดจากคุณสมบัติข ้อใด
1. การสะท้อนของเสียง
2. การหักเหของเสียง
3. การแทรกสอดของเสียง
4. การเลี ยวเบนของเสียง
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35. (O-NET54) ปัจจัยต่อไปนี มีผลต่อความเร็ วเสียงในอากาศ
1. ความถี
2. อุณหภูมิ
3. ความดัง
4. ความเข้มเสียง
36. (O-NET54) เหตุใดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าจึงจัดเป็ นคลืนตามขวาง
1. เพราะสนามแม่เหล็กมีทิศตั งฉากกับสนามไฟฟ้ า
2. เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลือนทีของคลืน
3. เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศตั งฉากกับทิศการเคลือนทีของคลืน
4. เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ ามีทิศเดียวกับทิศการเคลือนทีของคลืน
37. (O-NET54) ถ้ าสถานีวิทยุเอเอ็มแห่งหนึ งกระจายเสียงทีมีความถี 800 kHz ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. เสียงพูดถูกนําไปเพิ มแอมพลิจูดและส่งออกไปโดยมีสัญญาณความถี 800 kHz คั นเป็ นระยะ ๆ
2. เสียงพูดถูกนําไปผสมกับคลืนพาหะทีมีความถี 800 kHz
3. เสียงพูดถูกนําไปผสมกับคลืนพาหะทีมีความถีไม่คงที แต่ให้ผลลั พธ์ทีมีความถี800 kHz คงที
4. คลืนพาหะความถี 800 kHz ถูกปรับความถีลงให้เหลือไม่เกิน 20 kHz เพือให้หูมนุษย์ รับฟังได้
38. ของเล่นโทรศั พท์อย่างง่ายทํ าจากถ้ วยกระดาษสองใบเจาะรู ทีก้น และร้อยเชือกผู กปม เด็กสองคนถือถ้ วย
กระดาษให้เชือกตึง เมือคนหนึ งพูด อีกคนจะได้ยินเสียงพูดซึ งส่งมาตามเส้นเชือกถ้ าดึงเชือกให้ตึงขึ น
อั ตราเร็ วเสียงในเส้นเชือกจะเพิ มขึ น หากคนพูด พูดเหมือนเดิมเสียงทีเด็กอีกคนได้ยินจะเป็ นอย่างไร
(O-NET57)
1. เหมือนเดิม
2. เสียงแหลมขึ น
3. เสียงทุ ้มขึ น
4. เสียงดังค่อยสลั บกัน
5. เสียงจะก้องจนฟังไม่รู้เรื อง
39. ข้อใดเกียวกับการหักเหของคลืน(O-NET57)
1. ค้างคาวสามารถบินหลบสิ งกีดขวางได้ในทีมืด 2. การไม่ได้ยินเสียงฟ้ าร้อง แต่เห็นฟ้ าแลบ
3. การบุผนังห้องประชุมด้ วยวั สดุดูดซับเสียง 4. การตรวจจับเครื องบินด้ วยเรดาร์
5. การได้ยินเสียงเพลงแม้ หันลํ าโพงไปทางอืน
40. แหล่งกํ าเนิดเสียง A และ B ให้เสียงผสมทีมีความถีบีตส์ 3 เฮิรตซ์ เมือเพิ มความถีของแหล่งกํ าเนิดB ขึน
ช้า ๆ ความถีบีตส์ลดลง ข้อสรุ ปใดถูกต้อง(O-NET57)
1. A มีความถีสูงกว่า B
2. A มีอ ั ตราเร็ วเสียงสูงกว่า B
3. A มีความยาวคลืนสูงกว่า B
4. A มีคุณภาพเสียงดีกว่า B
5. A มีความเข้มเสียงมากกว่า B
41. จงคํ านวณหาความยาวคลืน ของคลืนวิทยุทีมีความถี 100 MHz (O-NET57)
1. 0.33 เมตร
2. 3.00 เมตร
3. 300 เมตร
4. 3 กิโลเมตร
5. 30 กิโลเมตร
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42. ประสาทสัมผั สของมนุษย์ สามารถตรวจรับสเปกตรัมคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าในช่วงความถีใดได้ โดยตรง
(O-NET57)
1. อินฟราเรด
2. อั ลตราไวโอเลต
3. รังสีเอกซ์
4. คลืนวิทยุ
5. คลืนไมโครเวฟ
43. สมบัติข ้อใดทีทํ าให้คลืนแตกต่างไปจากวั ตถุมวล (2 คํ าตอบ) (O-NET57)
1. การสะท้อน
2. การหักเห
3. การแทรกสอด
4. การเลี ยงเบน
5. ความเร็ ว
6. ความเร่ ง
44. O-Net 58 คลืนในย่านใดถูกใช้สําหรับการสือสารผ่านดาวเทียม
1. VHF
2. UHF
3. ไมโครเวฟ 4. อินฟราเรด 5. อั ลตราไวโอเลต
45. O-Net 58 หน้าคลืนแบบเส้นตรงในถาดนํ าเคลือนทีเข้าชนขอบถาดและสะท้อนกลั บดังรู ปมุ2ม มุมใด
จากรู ปทีกํ าหนดทีถูกเรี ยกว่ามุมตกกระทบและมุมสะท้อนตามกฎการสะท้อนกํ าหนดให้มุม ีหน่วยเป็ น
เรเดียน (มี 2 คํ าตอบ)
1. α
2. β
3.
4.
5. π α
6. π β
46. O-Net 58 คลืนกล A และคลืนกล B มารวมกันทีจุดๆ หนึ งเงือนไขใดทีไม่ท ํ าเกิดการแทรกสอด
แบบเสริ มกัน
1. ท้องคลืนA เจอกับท้องคลืนB โดยทีแอมปลิจูดของคลืนทั งสองเท่ากัน
2. ท้องคลืนA เจอกับสันคลืนB โดยทีแอมปลิจูดของคลืนทั งสองเท่ากัน
3. สันคลืนA เจอกับสันคลืนB โดยทีแอมปลิจูดของคลืนทั งสองเท่ากัน
4. ท้องคลืนA เจอกับท้องคลืนB โดยทีแอมปลิจดู ของคลืนทั งสองต่างกัน
5. สันคลืนA เจอกับสันคลืนB โดยทีแอมปลิจูดของคลืนทั งสองต่างกัน
47. O-Net 58 กรวยโทรโข่งทีทํ าจากกระดาษทํ าให้เราสามารถส่งเสียงไปได้ไกลขึ นกรวยโทรโข่งกระดาษ
ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์จากหลั กการใดของคลืนเสียง
1. การสะท้อน
2. การหักเห
3. การแทรกสอด
4. การเลี ยวเบน
5. การเกิดบีตส์
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48. สมบัติใดของคลืนกลทีแตกต่างไปจากของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า (O-Net 59)
1. การสะท้อน
2. การหักเห
3. การแทรกสอด
4. การเลี ยวเบน
5. การอาศั ยตัวกลางในการเคลือนที
49. เมือจุ่มหลอดกาแฟลงในแก้วทีมีน ํ าจะพบว่า หลอดกาแฟส่วนทีอยู่ใต้น ํ าไม่ต่อเป็ นแนวเดียวกับส่วนทีอยู่
เหนือแม่น ํ า ปรากฏการณ์นี เกิดขึ นเนืองจากสมบัติใด(O-Net 59)
1. การสะท้อน
2. การหักเห
3. การแทรกสอด
4. การเลี ยวเบน
5. การดุดกลืนแสง
50. เสียงบีตส์เกิดจากการผสมกันของเคลือนเสียงสองขบวนทีมีสมบัติใดต่างกั นเล็กน้อย(O-Net 59)
1. อั ตราเร็ วคลืน
2. แอมพลิจูด
3. ความดัง
4 ความถี
5. ระดับความเข้มเสียง
51. ข้อใดบรรยายลั กษณะของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าไม่ถูกต้อง (O-Net 59)
1. เป็ นคลืนตามขวาง
2. ประกอบด้วยคลืนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าทีสั นตั งฉากกัน
3. ในสุญญากาศมีอ ั ตราเร็ วเท่ากับ 3×10⁸ เมตรต่อวินาที
4. สนามไฟฟ้ าสั นในทิศตั งฉากกับพื นโลกและสนามแม่เหล็กสั นในทิศขนานกับพื นโลก
5. สนามแม่เหล็กเหนียวนําให้เกิดสนามไฟฟ้ าและสนามไฟฟ้ าเหนียวนํ าให้เกิดสนามแม่เหล็กด้วยเช่นกัน
52. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดใดต่อไปนี มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงทีสุด(O-Net 59)
1. คลืนวิทยุ AM
2. รังสีแกมมา
3. ไมโครเวฟ
4. อินฟราเรด
5. อั ลตราไวโอเลต
53. เป่ าขลุ่ย 2 เลาพร้อมกันทีตัวโน้ตตั วเดียวกันเป็ นเวลา 10 วินาที แต่เนืองจากความไม่สมบูรณ์ของขลุ่ย
ทํ าให้เกิดเสียงบีตส์ นับเสียงดังได้ 20 ครั ง ถ้ าความถีของตัวโน้ตจากขลุ่ยเลาหนึ งคือ350 Hz ความถี
ทีเป็ นไปได้ของตั วโน้ตจากขลุ่ยอีกเลาหนึ งมีค่าเท่าใด(มี 2 คํ าตอบ) (O-Net 59)
1. 346 Hz
2. 348 Hz
3. 349 Hz
4. 351 Hz
5. 352 Hz
6. 354 Hz
54. เมือเคลือนทีไปบนผิวนํ าทํ าให้ผิวกระเพือมขึ นลงจากระดับเดิม600 รอบในเวลา 1 นาที ถ้ าระยะห่าง
ระหว่างสันคลืนทีอยู่ถ ั ดกันวั ดได้ เท่ากับ30 เซนติเมตร จงคํ านวณหาอั ตราเร็ ว ของคลืนผิวนํ า
1. 3 เมตร/วินาที
2. 6 เมตร/วินาที
3. 9 เมตร/วินาที
4. 12 เมตร/วินาที
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55. คลืนในทะเลซัดเข้าหาฝั งด้วยอั ตราเร็ว3 เมตรต่อวินาที ถ้ าระยะระหว่างสันคลืนทีถั ดกันเท่ากับ
6 เมตร จะมีคลืนเข้ากระทบฝั งกีลูกในเวลา 1 นาที
1. 18 ลูก
2. 30 ลูก
3. 360 ลูก
4. 1080 ลูก
56. ชายคนหนึ งยืนตะโกนเข้ าใส่หน้าผา เขาได้ยินเสียงสะท้อนกลั บมาหลั งจากตะโกนไป1 วินาทีถ ้ า
ความเร็ วของเสียงในอากาศขณะนั นเท่ากับ 350 เมตรต่อวินาที จงหาว่า หน้าผาอยู่ห่างจากชายคนนี
เป็ นระยะทางเท่าไร
1. 35 เมตร
2. 175 เมตร
3. 350 เมตร
4. 700 เมตร
57. ข้อใดต่อไปนี มีผลต่ออั ตราเร็ วของเสียง
ก. อุณหภูมิ
ข. ความถี
ค. ความยาวคลืน
คํ าตอบทีถูกต้องคือ
1. ข้อ ก. เท่านั น
2. ข้อ ก. และ ข้อ ข.
3. ข้อ ก. และ ข้อ ค.
4. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
58. คลืนเสียงชุด A มีความถี 210 เฮิรตซ์เคลือนทีรวมกับคลืนเสียงชุด B ซึ งมีเสียงทุ ้มกว่า ปรากฏว่าเกิด
บีตส์ด ้วยความถี 4 บีตส์ต่อวินาที คลืนเสียงชุด B มีความถีกีเฮิรตซ์
1. 206
2. 208
3. 212
4. 214
59. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดขณะเคลือนทีในสุญญากาศจะมีสิ งหนึ งเท่ากันเสมอคือ
1. ความยาวคลืน
2. แอมปลิจูด
3. ความถี
4. ความเร็ ว
60. ในเรื องเกียวกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ข้อใดผิด
1. ทิศทางของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ าจะตั งฉากกันเสมอ
2. สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ าเกิดจากการเหนียวนําซึ งกันและกั น
3. ความถีทุกช่วงคลืนมีความเร็ วเท่ากัน
4. บางความยาวคลืนต้องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที

