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บทที 9 คลืนกล
9.1 การถ่ ายโอนพลังงานของคลืนกล
คลืน ( wave) คือ สถานการณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึ นบนตั วกลางเนืองจากการรบกวนจากภายนอก เช่น
การสั นของนํ า การสั นของเส้นเชือก แล้ วมีการส่ งผ่านพลั งงานผ่านตั วกลางโดยทีตั วกลางไม่เคลือนทีไปด
้ วยแต่ต ั ว
ทีเคลือนทีไป คือ พลั งงาน แต่ต ั วกลางจะสั นแบบขึ น ๆ ลง ๆ อยู่ก ั บทีแบบซิ มเปิ ลฮาร์ มอนิก
องค์ ประกอบทีทําให้ เกิดคลืน
. มีแหล่งกํ าเนิดคลืน
. มีการสั นของแหล่งกํ าเนิดคลืน
. มีต ั วกลางให้คลืนเคลือนทีผ่าน
สําหรับข้ อที 3. คลืนบางชนิดไม่จ ํ าเป็ นต้ องอาศั ยตัวกลางในการเคลือนที เช่น คลืนแสง คลืนแม่เหล็ก
ไฟฟ้าทุกชนิด
การจําแนกประเภทของคลืน
. จําแนกตามลักษณะการสั น แบ่ งได้ เป็ น
. คลืนตามขวาง คือ คลืนทีมีทิศคลืนกั บทิศตั วกลางตั งฉากกั นเวลาเคลือนทีเช่น คลืนนํ า คลืนเชือก
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า เป็ นต้ น
. คลืนตามยาว คือ คลืนทีมีทิศคลืนกั บทิศตั วกลางขนานกั นเวลาเคลือนที เช่น คลืนเสี ยง คลืนที
เกิดจากการอั ดของสปริ ง เป็ นต้ น
. จําแนกโดยอาศัยหลักการใช้ ตัวกลางในการส่ งคลืน แบ่ งได้ เป็ น
. คลืนกล คือ คลืนทีอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที เช่น คลืนนํ า คลืนในเส้นเชือก คลืนในลวด
สปริ ง คลืนของต้ นหญ้ า หรื อต้ นข้ าวขณะลมพั ด คลืนเสี ยง เป็ นต้ น
. คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้ า คือ คลืนทีไม่ต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที เช่น คลืนแสง เป็ นต้ น
. จําแนกตามการเกิดคลืนเป็ นเกณฑ์ แบ่ งได้ เป็ น
. คลืนดล คือ คลืนทีส่ งออกมาจากแหล่งกํ าเนิดโดยการรบกวน หนึ งหรื อสองครั งเกิดคลืนแค่ลูก
เดียว หรื อสองลูก คลืนดลจะเกิดในระยะเวลาสั น ๆ
. คลืนต่ อเนื อง คือ คลืนทีส่ งมาจากแหล่งกํ าเนิดโดยการรบกวนหลาย ๆ ครั ง อย่างต่อเนือง
คลืนต่อเนืองจะเกิดขึ นในระยะเวลายาว
แบบฝึ กหัดที 9.1 การถ่ ายโอนพลังงานของคลืนกล
.1 คลืนกลเกิดขึ นได้ อย่างไร
1.2 คลืนตามขวางและคลืนตามยาวแตกต่างกั นอย่างไร
1. บอยและเบิร์ดกํ าลั งเล่นบอลอยู่ในสวนสาธารณะ เมือลูกบอลตกลงไปกลางสระทํ าให้ไม่สมา ารถเอื อมมือ
ถึงได้
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บอยคิดว่า ถ้ าใช้ เท้ าตีผิวนํ าอย่างสมํ าเสมอเพือทํ าให้เกิดคลืน คลืนจะพาลูกบอลไปเข้ าฝั งตรงข้ ามได้
ส่ วนเบิร์ดคิดว่า ถ้ าขว้ างไม้ ไปถูกลูกบอลทีจุดA ลูกบอลจะเคลือนทีเข้ าหาฝั งตรงข้ ามได้ ความคิดของ
ใครน่าจะถูกต้ องทีสุ ด เพราะเหตุใด
1. ถ้ าส่ งคลืนดลไปตามลวดสปริ ง หลั งจากคลืนได้ ผ่านตํ าแหน่งหนึ งบนลวดสปริ งไปแล้ ว ตํ าแหน่งนั นจะ
เป็ นอย่างไร เพราะเหตุใด
1. เมือกระตุ ้ นเส้นเชือกของลูกตุ ้ มนาฬิกาให้แกว่งเป็ นจั งหวะสมํ าเสมอ
ปรากฏว่ามีความถีของการแกว่งค่าหนึ งทีทํ าให้ลูกตุ ้ มแกว่ งเป็ นช่วงกว้ าง
เพราะเหตุใด และความถีนีมีความสัมพั นธ์ก ั บมวล(m) ของลูกตุ ้ ม
และความยาว (l) ของเชือกอย่างไร เพราะเหตุใด
1. มนุษย์อวกาศในยาวอวกาศทีกํ าลั งพุ่งจากโลกด้ วยความเร่ ง มีวิธีจะหามวลของอุปกรณ์ใดๆได้ อย่างไร
1. คลืนในเส้นเชือกกํ าลั งเคลือนทีจากซ้ายไปขวาA และ B เป็ นจุดสองจุดบนเส้นเชือก
เมือขณะเวลาหนึ ง รู ปร่ างส่ วนหนึ งของเส้นเชือกเป็ นดั งรู ป
เมือเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อย A และ B จะเคลือนทีอย่างไร วาดภาพประกอบ

2.1 เมือหมุนแผ่นจานรัศมี R ทีติดหมุดกลม ในขณะเดียวกั นดึงวั ตถุมวลm ทีติดปลายสปริ งแล้ วปล่อย ปรับ
ความถีของแผ่นจานจนกระทั งเงาของหมุดกลมกับมวลm เคลือนทีไปด้วยกั นบนฉากให้ความถีของการ
หมุนของแผ่นจานเป็ น f ค่าคงตัวของสปริ งมีค่าเท่าใด และเมือเอาฉากออก นําเชือกไปผูกวั ตถุมวลm
ปล่อยให้มีการเคลือนทีแบบเดิม คลืนในเส้นเชือกทีเกิดขึ นตํ าแหน่ง ก และ ข ใช้เวลาห่างกันเท่าใด

2.2 เมือสะบัดปลายเชือกขึ นลงในอั ตรา2 รอบต่อวินาทีด ังรู ป เม็ดโฟมทีอยู่ห่างจากมือ10 เมตร จะเคลือน
อย่างไรหลั งจากทีเริ มสะบัดปลายเชือก 20 วินาทีและเคลือนทีไปได้กีรอบและขณะนั นมีเฟสเท่าใด

3.1 (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็ นคลืนทีต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที
. คลืนแสง
. คลืนเสี ยง
. คลืนผิวนํ า
คํ าตอบทีถูกต้ องคือ
1. ทั ง1 , 2 และ 3
2. ข้ อ 2 และ 3 3. ข้ อ 1 เท่านั น 4. ผิดทุกข้ อ
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3.2 (O-NET52) ข้ อใดต่อไปนี ถูกต้ องเกียวกั บคลืนตามยาว
. เป็ นคลืนทีของตั วกลางมีการสั นในแนวเดียวกั บการเคลือนทีของคลืน
. เป็ นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตั วกลาง
. เป็ นคลืนทีไม่ต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที
. เป็ นคลืนทีอนุภาคของตั วกลางมีการสั นได้ หลายแนว
3.3 (O-NET54) คลืนกลตามยาวและคลืนกลตามขวางถูกนิยามขึ นโดยดูจากปั จจั ยใดเป็ นหลั ก
1. ทิศการเคลือนทีของคลืน
2. ทิศการสั นของอนุภาคตั วกลาง
3. ประเภทของแหล่งกํ าเนิด
4. ความยาวคลืน
4.1 (มข. 0) คลืนดลในเส้นเชือกกํ าลั งคลืนทีจากขวาไปซ้าย A และ B เป็ นจุดสองจุดบนเส้นเชือก ณ เวลาหนึ ง
รู ปร่ างของเส้นเชือกเป็ นดั งรู ปอยากทราบว่าถ้ าเวลาผ่านไปอีกเล็ กน้อยจุด A และ B จะอยู่ทีตํ าแหน่งใด
. ทั ง A และ B เคลือนทีไปทางซ้าย
ทิศการเคลือนที
A

. A ตํ ากว่าเดิม B สูงกว่าเดิม
. A สูงกว่าเดิม B ตํ ากว่าเดิม
. ทั ง A และ B ตํ ากว่าเดิม

B

9.2 คลืนผิวนํา
เนืองจากคลืนโดยทั วไปเกิดจากการสั นของแหล่งกํ าเนิดโดยอนุภาคของตั วกลางสั นแบบ
กลั บไปกลั บมา
ดั งนั นลั กษณะของคลืนชนิดต่าง ๆ จึงเขียนแทนด้ วยกราฟของค่าsine หรื อ cosine
สิ งทีควรทราบเกียวกับคลืน
สมการทั วไปของคลืน การกระจั ด
y = A sine 
  t 

2x
2t


T

ส่ วนประกอบของคลืน

. ยอดคลืน หรื อสันคลืน หมายถึง ส่ วนบนสุ ดของคลืนแต่ละลูก
. ท้ องคลืน หมายถึง ส่ วนล่างสุ ดของคลืนแต่ละลูก
. การกระจั ด หมายถึง ระยะจากตํ าแหน่งใด ๆ บนแนวคลืนถึงแนวสมดุล
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. ช่วงความกว้ างของคลืนหรื อแอมพลิจูด (A ) หมายถึง ระยะจากสันคลืนหรื อระยะจากท้ องคลืนถึงแนว
สมดุล หรื อ แอมพลิจูด คือระยะการกระจั ดทีมีค่ามากทีสุ ด
. ความยาวคลืน () หมายถึง ความกว้ างของคลืนหนึ งลูก ซึ งเป็ นระยะห่างของตํ าแหน่งบนคลืนทีมี
ลั กษณะเดียวกั นทีติดต่อกั น เช่น ระยะจากสันคลืนหนึ งถึงสันคลืนของลูกถั ดไประยะจากท้ องคลืนถึงท้ องคลืน
ของลูกถั ดไป
6. หน้าคลืน (Wave Front) คือ เส้นทีลากผ่านตํ าแหน่งทีมีเฟสเหมือนกั น(Same Phas)
ซึ งต้ องอยู่บนคลืนลูกเดียวกั น เช่น เส้นทีลากระหว่างจุดทีเป็ นสันคลืนในลูกเดียวกั น เป็ นต้ น หน้าคลืนจะต้ องตั ง
ฉากกั บทิศการเคลือนทีของคลืนเสมอ
7. ความถี (f ) หมายถึง จํ านวนลูกคลืนทีเกิดจากแหล่งกํ าเนิดในหนึ งหน่วยเวลา หรื อจํ านวนลูกคลืนที
ผ่านจุดใด ๆ ในหนึ งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็ นรอบต่อวินาที หรื อ Hertz
8. คาบ (T) หมายถึงเวลาทีคลืนเคลือนทีได้ 1 รอบ หรื อเคลือนทีเป็ นระยะทางหนึ งความยาวคลืน
มีหน่วยเป็ นวินาที
ความสัมพั นธ์ระหว่างคาบกั บความถี
T=

1
f

9. อั ตราเร็ วคลืนและอั ตราเร็ วเฟส(v) หมายถึง ระยะทางทีเคลือนทีได้ ในหนึ งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็ น
เมตรต่อวินาที
จะได้

v =

λ
T

= f

v = f
มุมเฟส
มุมเฟส คือ มุมทีใช้เรี ยกตํ าแหน่งใด ๆ บนคลืน โดยวั ดเทียบกั บการเคลือนทีเป็ นวงกลม
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ตัวอย่ างการหามุมเฟสเริ มต้ น
มุมเฟสเริ มต้ น

องศา

มุมเฟสเริ มต้ น

องศา

เฟสตรงกัน คือ ตํ าแหน่งทีมีการกระจั ดเท่ากั นและสั นในทิศทางเดียวกั น (ความต่างเฟส องศา)

จากรู ป . จุดทีมีเฟสตรงกั นคือ B , F และ D , H และ A , E , I
2. มีระยะห่างกั นเท่ากั บ  ,  , , . . .
. มีเวลาห่างกั นเท่ากั บ T , T , T , . . .
เฟสตรงกันข้ าม คือ ตํ าแหน่งทีมีการกระจั ดเท่ากั นแต่สั นในทิศทางกั นข้ าม (ความต่างเฟส

จากรู ป . จุดทีมีเฟสตรงข้ าม คือ A กั บ C และ B กั บ D
2. มีระยะห่างกั นเท่ากั บ
. มีเวลาห่างกั นเท่ากั บ

λ
,
2
T
,
2

3λ 5λ
, ,...
2 2
3T 5T
, ,...
2
2

องศา)
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การรวมกันของคลืนสองขบวน
คลืนสองขบวนทีมีเฟสตรงกั นวิ งเข้ าหากั น(รวมกั นแบบเสริ ม)

คลืนสองขบวนทีมีเฟสตรงกั นข้ ามวิ งเข้ าหากั น(รวมกั นแบบหักล้ าง)

ความต่ างเฟส
บอกระยะทาง

Δθ 

เมือ

λ

บอกเวลา

2πx
λ

คือ ความยาวคลืน (m)

คือ x2 – x1
Δθ คือ θ 2  θ1
Δx

Δθ 

2πt
T

เมือ T คือ คาบเวลา (s)
Δt
2π

คือ t2 – t1
เท่ากั บ

๐

สโตรโบสโคป เป็ นเครื องมือชนิดหนึ งใช้ว ั ดความถีของคลืน มีหลั กการว่ า ช่วงเวลาทีสโตรโบสโคปหมุนได้ 1 ช่อง
เท่ากั บช่วงเวลาทีคลืนเคลือนทีได้ ครบ 1 รอบ เราจึงมองเห็นคลืนหรื อวั ตถุใด ๆ หยุดนิ ง จะได้ ว่า
fw = nfs
เมือ fw = ความถีคลืน
fs = ความถีสโตรโบสโคป
n = จํ านวนช่อง
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แบบฝึ กหัดที 9.2 คลืนผิวนํา
เมือคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํ ากระเพือมขึ นลงจากระดั บเดิม900 รอบต่อวินาที ระยะระหว่างสันคลืนทีถั ดกั น
วั ดได้ 30 cm. จงหาอั ตราเร็ วของคลืนทีผิวนํ า
คลืนนํ าเคลือนทีเข้ ากระทบฝั งนั บได้15 ลูก คลืนทุก ๆ 10 วินาที ถ้ าระยะระหว่างสันคลืนทีติดกั น เท่ากั บ
3 เมตร คลืนนํ ามีความเร็ วเท่าไร
(มข.) เมือเรากระทุ่มนํ าเป็ นจั งหวะสมํ าเสมอ ครั งต่อวิ นาทีแล้ วจั บเวลาทีคลืนลูกแรกเคลือนทีไปกระทบ
ขอบสะอีกด้ านหนึ งซึ งอยู่ห่างออกไป เมตร พบว่าใช้เวลา วินาที ความยาวคลืนของผิวนํ านี เท่กัาบ
กีเมตร ( เมตร )
(มข.) เมือสังเกตคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํ า พบว่าผิวนํ ากระเพือมขึลง
น
รอบใน นาที และ ระยะ
ระหว่างสันคลืนทีถั ดกั นวั ดได้ เซนติเมตร จงหาว่าเมือสังเกตคลืนลูกหนึ งเคลือนทีไปใน นาที จะได้
ระยะทางกีเมตร ( เมตร )
คลืนขบวนหนึ งมีความถี 150 Hz มีความเร็ ว 300 เมตรต่อวินาที จุดสองจุดบนคลืนทีมีเฟสต่างกั น 90 องศา
จะอยู่ห่างกั นกีเมตร
คลืนสองคลืนมีความถี 200 และ 240 Hz มีอ ั ตราเร็ ว 300 m/s ถ้ าต้ นกํ าเนิดคลืนมีเฟสเดียวกั นทีระยะ2 m
จากต้ นกํ าเนิดทั งสองเฟสจะต่างกั นอยู่เท่าไร
คลืนขบวนหนึ งวิงไปใช้ เวลา . วินาที จะมีรูปร่ างดั งรู ป ทีกํ าหนดให้ จงหา ก. แอมพลิจูด
ข. อั ตราเร็ วคลืน ค. เวลาทีเคลือนทีครบรอบ ง. จํ านวนลูกคลืนในหนึ งวินาที

1.8 จากรู ปทีกํ าหนดให้ น้องกีต้ ากระตุกเชือกจนมีความเร็ ว 80 เมตร/วินาที จงหา ก. แอมพลิจูดและ
มุมเฟสเริ มต้ น ข. เวลาของ ลูกคลืน ค. จํ านวนลูกคลืนใน วินาที ง. จํ านวนลูกคลืนใน วินาที
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1.9 (มข.) คลืนขบวนหนึ งมีรูปร่ างดั งกราฟ จงหา มุมเฟสเริ มต้ น แอมพลิจูด คาบเวลา และความถี
( ๐ , ซม. , วินาที , . เฮิรตซ์ )

1.10 (มข.) จากคลืนดั งรู ปทีเวลา t =

วินาที จะมีมุมเฟสและการกระจั ดเป็ นเท่าใด (

๐

, ซม. )

1.11 (Ent.) คลืนในเส้นเชือกยาว เมือเวลาหนึ งเป็ นดั งทีเห็นรู ป ก. หลั งจากนั น วินาที เป็ นดั งทีเห็นในรู ป ข.
ความถีของคลืนจะเป็ นกีเฮิรตซ์

1.2 คลืนขบวนหนึ งมีความยาวคลืนเท่ากั บ 10 cm ถ้ ามองดูคลืนนี โดยใช้สโตรโบสโคปทีมีจ ํ านวนช่อง 8 ช่อง
สโตรโบสโคปจะต้ องหมุนด้ วยคาบเวลาเท่ากั บ 5 วินาที จึงจะมองเห็นคลืนหยุดนิ งความเร็ วของคลืนขบวนนี
มีค่าเท่าใด
2.1 เมือนํ าส้อมเสี ยงทีกํ าลั งสั นจุ่มลงในนํ าจะเกิดอะไรขึ น เพราะเหตุใด
2.2 อธิ บายความสัมพั นธ์ระหว่างคามยาวคลืน ความถีและอั ตราเร็ วของเคลือน
2.3 อธิ บายความหมายของหน้าคลืน
2.4 คลืนดลถูกส่ งไปตามเส้นเชือก อั ตราเร็ วของคลืนดลในเส้นเชือก ณ ตํ าแหน่งต่างๆเปลียนแปลงหรื อไม่
เพราะเหตุใด
2.5 อธิ บายความหมายของเฟส
2.6 จงเขียนรู ปคลืนต่อเนืองสองรู ปทีมีเฟสตรงข้ ามกั น
2.7 อธิ บายความแตกต่างระหว่างอั ตราเร็ วของคลืนผิวนํ าซึ งเป็ นคลืนตามขว้ างกั บอั ตาเร็ร วของอนุภาคของ
นํ าทีผิวเมือมีคลืนเคลือนทีผ่าน
2.8 กราฟระหว่างการกระจั ดและระยะทาง และกราฟระหว่างการกระจั ดกั บเวลาของการเคลือนทีของคลืนกล
เช่น คลืนผิวนํ า กราฟทั งสองมีความแตกต่างกั นอย่างไร
2.9 จากการทดลองเรื องคลืนผิวนํ าในถาดคลืนถ้ าปรับกระแสไฟฟ้าทีผ่านมอเตอร์ ให้ปุ ่ มกํ าเนิดคลืนสั นถีขึ นเป็ น
สองเท่าของเดิม อั ตราเร็ วของคลืน ความถีและความยาวคลืนของคลืนผิวนํ าจะเปลียนแปลงอย่างไร
3.1 คลืนในทะเลซัดเข้ าหาฝั งด้ วยอั ตราเร็ ว3 เมตรต่อวินาที ถ้ าระยะระหว่างสันคลืนทีถั ดกั นเท่ากั บ 6 เมตร
ในเวลา 1 ชั วโมง จะมีคลืนกระทบฝั งกีลูก
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3.2 คลืนผิวนํ ากํ าลั งเคลือนทีไปทางขวาด้ วยอั ตราเร็30
ว เมตรต่อวินาที ตั วอั กษรa ถึง h แทนจุดบนคลืน ดั งรู ป

ก . จุดคู่ใดทีมีเฟสตรงกั น
ข . จุดคู่ใดทีมีเฟสตรงข้ ามกั น
ค . จุดคูใ่ ดทีมีความต่างเฟส 90 180 270 และ 360 องศา
ง . เมือเวลาผ่านไปเล็กน้อย จุดต่างๆ มีการเคลือนทีในทิศทางใด
จ . ความยาวคลืนและความถีของคลืนเป็ นเท่าใด
3.3 คลืนต่อเนืองในเส้นเชือกกํ าลั งเคลือนทีไปทางขวา เมือเวลาt = 0 กราฟระหว่างการกระจั ดของอนุภาคบนเส้น
เชือกกั บระยะทางทีคลืนเคลือนทีได้ เป็ นดั งรู ป ก ถ้ าเขียนกราฟระหว่างการกระจั ดของอนุภาคหนึ งบนเส้นเช
ื อก
กั บเวลา จะได้ กราฟดั งรู ป ข อั ตราเร็ วของคลืนในเส้นเชือกเป็ นเท่าใด

3.4 การทดลองโดยใช้ถาดคลืนทีมีน ํ าลึกสมํ าเสมอ วั ดความกว้แถบสว่
าง าง 5 แถบทีอยู่ถ ั ดกั นของคลืนต่อเนือง
ระยะทาง 10 เซนติเมตร ถ้ าคลืนผิวนํ ามีอ ั ตราเร็ ว30 เซนติเมตรต่อวินาที จงหาความยาวคลืนและความถี
ของคลืน
4.1 (O-NET49) เมือคลืนเดินทางจากนํ าลึกสู่ น ํ าตื น ข้ อใดต่อไปนี ถูก
1. อั ตราเร็ วคลืนในนํ าลึกน้อยกว่าอั ตราเร็ วคลืนในนํ าตื น
2. ความยาวคลืนในนํ าลึกมากกว่าความยาวคลืนในนํ าตื น
3. ความถีคลืนในนํ าลึกมากกว่าความถีคลืนในนํ าตื น
4. ความถีคลืนในนํ าลึกน้ อยกว่าความถีคลืนในนํ าตื น
4.2 (O-NET50) เมือคลืนเคลือนจากตั วกลางทีหนึ งไปตั วกลางทีสองโดยอั ตราเร็ วของคลืนลดลง ถามว่า
สําหรับคลืนในตั วกลางทีสอง ข้ อความใดถูกต้ อง
. ความถีเพิ มขึ น
. ความถีลดลง
. ความยาวคลืนมากขึ น
. ความยาวคลืนลดลง
4.3 (O-NET50) ถ้ ากระทุ่มนํ าเป็ นจั งหวะสมํ าเสมอ ลูกปิ งปองทีลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลือนทีอย่างไร
. ลูกปิ งปองเคลือนทีออกห่างไปมากขึ น
. ลูกปิ งปองเคลือนทีเข้ ามาหา
. ลูกปิ งปองเคลือนทีขึ น-ลงอยู่ทีตํ าแหน่งเดิม . ลูกปิ งปองเคลือนทีไปด้ านข้าง
4.4 (O-NET51) คลืนเคลือนทีจากตั วกลางหนึ งไปยั งอีกตั วกลางหนึ ง ปริ มาณใดต่อไปนี ไม่เปลียนแปลง
1. ความถี
2. ความยาวคลืน
3. อั ตราเร็ ว
4. ทิศทางการเคลือนทีของคลืน
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4.5 (O-NET53) ทํ าให้เกิดคลืนบนเส้นเชือกทีปลายทั งสองด้ านถูกขึงตึงพบว่ามีความถีและความยาวคลืน
ค่าหนึ ง ถ้ าทํ าให้ความถีในการสั นเพิ มขึ นเป็ น2 เท่าของความถีเดิม ข้ อใดถูกต้ อง
1. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึ งหนึ งเนืองจากคลืนเคลือนทีในตั วกลางเดิม
2. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเพิ มขึ นเป็ น2 เท่า เนืองจากปริ มาณทั งสองแปรผั นตามกั น
3. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม เนืองจากคลืนเกิดบนตั วกลางเดิม
4. ความยาวคลืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อ ั ตราเร็ วของคลืนเพิ มเป็ นสองเท่าตามสมการv = fl
4.6 (O-NET54) ลูกบอลลูกหนึ งตกลงนํ าและสั นขึ นลงหลายรอบทํ าให้เกิดคลืนผิวนํ าแผ่ออกไปเป็ นรู ปวงกลม
เมือเวลาผ่านไป วินาทีคลืนนํ าแผ่ออกไปได้ รัศมีสูงสุ ดประมาณ เมตร โดยมีระยะระหว่างสันคลืน
เท่ากั บ เมตร จากข้ อมูลดั งกล่าว ลูกบอลสั นขึ นลงด้ วยความถีประมาณเท่าใด
1. . Hz
2. . Hz
3. . Hz
4. . Hz
5.1 (มข. 0) เมือคลืนเคลือนทีไปบนผิวนํ าทํ าให้ผิวกระเพือมขึ นลงจากระดั บเดิม รอบในเวลา นาที
ถ้ าระยะห่างระหว่างสันคลืนทีอยู่ถ ั ดกั นวั ดได้ เท่ากั บ เซนติเมตรจงคํ านวณหาอั ตราเร็ วของคลืนผิวนํ า
.
เมตร/วินาที
. 6 เมตร/วินาที
. 9 เมตร/วินาที
. 12 เมตร/วินาที
5. (มข. 0) จากการทดลองคลืนผิวนํ าในถาดคลืน ถ้ าปรับกระแสไฟฟ้าทีผ่านมอเตอร์ ท ํ าให้ปุ ่ มกํ าเนิดคลืนสั น
ด้ วยความถีลดลงเป็ น . เท่าของค่าเดิม ผลทีเกิดขึ นจะเป็ นไปตามข้ อใด
. อั ตราเร็ วของคลืนมีค่าเป็ นครึ งหนึ งของค่าเดิม
. อั ตราเร็ วของคลืนมีค่าเป็ นสองเท่าของค่าเดิม
. ความยาวคลืนเป็ นครึ งหนึ งของค่าเดิม
. ความยาวคลืนเป็ นสองเท่าของค่าเดิม
.3 (มข. 1) แหล่งกํ าเนิดสั น รอบ ในเวลา วินาที และคลืนมีความเร็ ว เมตรต่อวินาที ถ้ าขณะเวลาหนึ ง
แหล่งกํ าเนิดคลืนสั นโดยมีการกระจั ดมากทีสุ ด(อั มปลิจูด) อยากทราบว่าขณะนั น ณ จุดซึ งอยู่ห่างจาก
แหล่งกํ าเนิดคลืน . เมตร อนุภาคของตั วกลางจะมีการเคลือนทีอย่างไร
. มีการกระจั ดเป็ นศูนย์
. มีการกระจั ดเป็ น / เท่าของอั มปลิจูด
. มีการกระจั ดเป็ น / เท่าของอั มปลิจูด
. มีการกระจั ดมากทีสุ ด
5.4 (มข. 1) คลืนขบวนหนึ งมีความถี เฮิรตช์ และมีระยะห่างสองจุดทีมีเฟสต่างกั น  เรเดียน เป็ น เมตร
คลืนขบวนนี มีอ ั ตราเร็ วกีเมตรต่อวินาที
. เมตรต่อวินาที
. เมตรต่อวินาที
. เมตรต่อวินาที
. เมตรต่อวินาที
5.5 (มข. 2) ในทะเลทีลมค่อนข้ างราบเรี ยบมีคลืนซัดเข้ าหาชายฝั งทั งหมด ลูก ในเวลา นาทีะยะห่
ร างตาม
แนวราบระหว่างท้ องคลืนและสันคลืนเท่ากั บ เซนติเมตร จงหาอั ตราเร็ วของคลืนนี
. . เมตรต่อวินาที
. . เมตรต่อวินาที
. . เมตรต่อวินาที
. . เมตรต่อวินาที
5.6 (มข. ) ในการทดลองของคลืนนิ งบนเส้นเชือก ถ้ าคลืนในเส้นเชือกมีความถี
เฮิรตซ์ และอั ตราเร็ ว
เมตร/วินาที ตํ าแหน่งบั พทีอยู่ติดกั นจะห่างกั นกีเมตร
. .
. .
. .
. .
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5.7 (มข. ) คลืนกลมีการกระจั ดทีเขียนเป็ นกราฟกั บเวลาได้ ด ั งรู ป คลืนกลนี มีแอมปลิจูดความถี และเฟสเริ มต้ น
เป็ นเท่าใด
. เมตร เฮิรตซ์ และ เรเดียน
. เมตร . เฮิรตซ์ และ เรเดียน
. เมตร เฮิรตซ์ และ  เรเดียน
. เมตร . เฮิรตซ์ และ  เรเดียน
5.8 (มข. 4) คลืนในทะเลซัดเข้ าหาฝั งด้ วยอั ตราเร็ ว3 เมตรต่อวินาที ถ้ าระยะระหว่างสันคลืนทีถั ดกั น
เท่ากั บ 6 เมตร จะมีคลืนเข้ ากระทบฝั งกีลูกในเวลา 1 นาที
1. 18 ลูก
2. 30 ลูก
3. 360 ลูก
4. 1080 ลูก
5.9 (มข. 4) ในการทดลองคลืนนิ งบนเส้นเชือก ถ้ าความถีของคลืนนิ งเป็ น 475 เฮิรตซ์ และอั ตราเร็ ว
ของคลืนในเส้นเชือกเท่ากั บ 380 เมตรต่อวินาที ตํ าแหน่งบั พสองตํ าแหน่งทีอยู่ถ ั ดกั นจะห่างกั นเท่าใด
1. 0.2 เมตร
2. 0.4 เมตร
3. 0.6 เมตร
4. 0.8 เมตร
9.3 การซ้ อนทับกันของคลืน (superposition of wave)
การซ้อนทั บกันของคลืนหรื อการรวมกั นของคลืน เกิ ดขึ นเมือคลืนตั งแต่ 2 คลืนเคลือนทีมาพบกันมี 2
ลั กษณะ คือ
1. การรวมกันแบบเสริ มกัน เกิดขึ นเมือคลืนสองคลืนทีมีการกระจั ดไปทางทิศเดียวกั นเคลือนทีมาพบกั น
เช่น สันคลืนกั บสันคลืน หรื อท้ องคลืนกั บท้ องคลืน โดยการกระจั ดรวมหาได้ จากผลบวกของการกระจั ดของคลื
น
ทั งสอง ณ ตํ าแหน่งและเวลานั น ๆ เมือคลลืนทั งสองเคลือนทีผ่านพ้ นกั นไปแล้ ว คลื
นแต่ละคลืนจะยั งคงมีล ั กษณะ
เหมือนเดิม
. การรวมกันแบบหักล้ าง เกิดเมือคลืนสองคลืนทีมีการกระจั ดไปทางทิศตรงกั นข้ าม เช่น สันคลืนกั บ
ท้ องคลืนโดยการกระจั ดรวมหาได้ จากผลต่างของการกระจั ดของคลืนทั งสอง ณ ตํ าแหน่งและเวลานั น ๆ
แบบฝึ กหัดที 9.3 คลืนผิวนํา
.1 รู ปต่อไปนี แสดงลั กษณะของคลืนทีไปทางขวามือ จงเขียนคลืนอีกคลืนหนึ งทีสามารถหั กล้ างคลืนนี ในเวลา
หนึ งได้ หมดพอดี

1.2 จงเขียนรู ปร่ างของคลืนซึ งเกิดการซ้อนทั บของคลืนทีเคลือนเข้ าหากั นดั งต่อไปนี ทุกๆวินาทีเป็ นเวลานาน
นาที กํ าหนดให้อ ั ตราเร็ วของคลืนเท่ากั บ เซนติเมตรต่อวินาที
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1.3 หลั กการซ้อนทั บใช้อธิ บายปรากฏการณ์คลืนใดได้ บ้ าง
2.1 คลืนดลสองคลืนในเส้นเชือก กํ าลั งเคลือนทีเข้ าหากั นด้ วยอั ตราเร็ ว2 เซนติเมตรต่อวินาที ณ เวลาขณะหนึ ง
คลืนดลทั งสองอยู่ห่างกั น6 เซนติเมตร ดั งรู ป เมือเวลาผ่านไป2.5 วินาที คลืนทั งสองอยู่ห่างกั นเท่าใด

3.1 (มข. 4) คลืนดลสองคลืนในเส้นเชือก กํ าลั งเคลือนทีเข้ าหากั นด้ วยอั ตราเร็ ว2 เซนติเมตรต่อวินาที ณ เวลา
ขณะหนึ ง คลืนดลทั งสองอยู่ห่างกั น6 เซนติเมตร ดั งรู ป เมือเวลาผ่านไป 2.5 วินาที ตํ าแหน่งสันคลืนทั ง
สองอยู่ห่างกั นเท่าใด

1. 2 เซนติเมตร

2. 3 เซนติเมตร

3. 4 เซนติเมตร

4. 5 เซนติเมตร

9.4 สมบัติของคลืน
การทีเราจะตั ดสิ นว่าการเคลือนทีแบบใดแบบหนึ งเป็ นการเคลือนทีแบบคลืนหรื อไม่น ั น ต้ องพิจารณาจาก
สมบั ติของคลืน 4 ประการ ดั งนี
. การสะท้ อน (Reflection)
. การหั กเห (Reflaction)
. การแทรกสอด (Interferance) . การเลี ยวเบน ( Diffraction)
สมบั ติการสะท้ อนและการหั กเหเป็ นสมบั ติร่วมของคลืนและอนุภาคสมบั ติการแทรกสอดและการ
เลี ยวเบนเป็ นสมบั ติเฉพาะของคลืน
การสะท้ อนของคลืน (Reflection)
เส้นแนวตั งฉาก
รังสี ตกกระทบ

รังสี สะท้ อน
1 2

กฎการสะท้ อนมี ข้ อ คือ
1. รังสี ตกกระทบ รังสี สะท้ อน และแนวตั งฉาก ต้ องอยู่ในระนาบเดียวกั น
2. มุมตกกระทบ = มุมสะท้ อน (1 = 2)
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สรุ ปลักษณะของคลืนสะท้ อน
. จุดสะท้ อนตรึ งแน่น คลืนสะท้ อนมีล ั กษณะตรงข้ ามกับคลืนตกกระทบคือ เข้ าเป็ นสันคลืนออกเป็ น
ท้ องคลืน หรื อเข้ าเป็ นท้ องคลืนออกเป็ นสันคลืน ดั งนั นเฟสเปลียน180 องศา ( เฟสตรงข้ ามกั น)
. จุดสะท้ อนอิสระ คลืนสะท้ อนมีล ั กษณะเหมือนคลืนตกกระทบ คือ เข้ าเป็ นสันคลืนออกเป็ นสันคลืน
หรื อเข้ าเป็ นท้ องคลืนออกเป็ นท้ องคลืน ดั งนั นเฟสไม่เปลียน(เฟสตรงกั น)
การสะท้ อนในเส้ นเชื อก มี แบบ คือ
. สะท้ อนปลายอิสระ

คลืนสะท้ อนออกมาเฟสตรงกั น
(รู ปร่ างเหมือนเดิม) ความต่างเฟส

. สะท้ อนปลายตรึ งแน่ น

๐

คลืนสะท้ อนออกมาเฟสตรงข้ ามกั น
(รู ปร่ างตรงข้ าม) ความต่างเฟส ๐

การหักเหของคลืน (Reflaction)
การหั กเห คือ การทีคลืนเคลือนทีผ่านรอยต่อระหว่างตั วกลางทีต่างกั น เช่น นํ าลึกกั บนํ าตื น ทํ าให้ทิศทาง
ของคลืนเปลียนไปและมีความเร็ วกั บความยาวคลืนเปลียนไป แต่ความถีคงทีเสมอ
ลักษณะของการหักเห มี แบบ คือ
. การหักเหออก

. การหักเหเข้ า

คลืนเดินทางจากนํ าตื นไปนํ าลึก
รังสี คลืนจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก

คลืนเดินทางจากนํ าลึกไปนํ าตื น
รังสี คลืนจะเบนเข้ าหาเส้นแนวฉาก
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การหักเหอธิบายโดยใช้ กฎของสเนล

sinθ1 v1 λ1


n
sinθ 2 v 2 λ 2

เมือ n เป็ นดั ชนีหั กเหของนํ าตื นเทียบกั บนํ าลึกและจะได้ ว่า
ตัวกลาง
นํ าตื น
นํ าลึก

v

λ

น้อย
มาก

น้อย
มาก

การแทรกสอดของคลืน (Interferance)

รู ปการแทรกสอดของคลืนนํ า
นิยามเกียวกับการแทรกสอด
1. การแทรกสอด คือ เมือมีคลืนตั งแต่ 2 คลืน เคลือนทีมาพบกั นจะเกิดการรวมกั นแบบเสริ ม หรื อ
หั กล้ าง
2. แหล่งกํ าเนิดอาพั นธ์(Coherent Source) คือแหล่งกํ าเนิดคลืนทีมีความถีเท่ากั น มีเฟสต่างกั นคงที
หรื อมีเฟสตรงกั น
3. การแทรกสอดแบบเสริ ม คือ สันคลืนเจอสันคลืน หรื อท้ องคลืนเจอท้ องคลืนเรี ยกแนวปฏิบ ั พ A( )
. การแทรกสอดแบบหั กล้ าง คือ สันคลืนเจอท้ องคลืนเรี ยกแนวบั พ N( )
. แนวปฏิบ ั พนํ ากระเพือมมาก แนวบั พนํ ากระเพือมน้อย
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การคํานวณเรื องการแทรกสอด
เมือโจทย์ บอกผลต่ างระยะทาง

สู ตร การรวมแบบเสริ ม (แนวปฏิบ ั พ) จุด P
S1P  S 2 P

= n

เมือ

n = 0, 1, 2, …

สู ตร การรวมกั นแบบหั กล้ าง(แนวบั พ) จุด Q
S1 Q  S 2 Q

=

1

 n  λ
2


เมือ

n = 1, 2, 3, …

เมือโจทย์ บอกมุมทีเบนจากแนวกลาง

สู ตร การรวมแบบเสริ ม (แนวปฏิบ ั พ = A)

dsin θ = n  เมือ n = 0, 1, 2, …
สู ตร การรวมแบบหั กล้ าง(แนวบั พ = N)

dsin θ =  n  12 λ เมือ n = 1, 2, 3, …




คลืนนิง เป็ นปรากฏการณ์แทรกสอดชนิดหนึ งทีเกิดจากคลืนสองขบวนทีมีแอมพลิจูด ความถีและความยาว
คลืนเท่ากั นเคลือนทีสวนทางกั น คลืนนิ งมีล ั กษณะเป็ นloop ส่ วนทีกว้ างมากทีสุ ดเรี ยกว่า Antinode (ปฏิบ ั พ)
ส่ วนนี มีขนาดไม่คงทีเปลียนแปลงตามช่วงเวลา แสดงว่าคลืนนิ งนั นเป็ นคลืนทีเคลือนทีตลอดเวลา ส่นว ตํ าแหน่งที
มีการเคลือนทีน้อยทีสุ ดเรี ยกว่าNode บั พ
หลักการ . ระยะห่างจาก A ถึง A =
2. ระยะห่างจาก N ถึง N =
3. ระยะห่างจาก A ถึง N =
ถ้ าเกิดทั งหมด n loop จะได้
L=
L=

nλ
2
nv
2f

กําหนดให้ L = ความยาวเชือก (m)

n = จํ านวน loop
λ

= ความยาวคลืน (m)

λ
2
λ
2
λ
4
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การเลียวเบนของคลืน ( Diffraction)

การเลียวเบนอธิบายโดยใช้ กฎของฮอยเกนส์
หลั กของฮอยเกนส์กล่าวว่า “ แต่ละจุดบนหน้ าคลืน กระทํ าตั วเหมือนแหล่งกํ าเนิดของคลืนอั นใหม่จะ
กระจายคลืนทุกทิศทุกทางด้ วยอั ตราเร็ วเท่ากั บอั ตราเร็ วตอนแรกทีปล่อยคลืน
.
2.
.
.

การเลียวเบนผ่ านช่ องเดียว
จะเลี ยวเบนได้ ก็ต่อเมือ λ  d
จะเกิดแนวบั พหลั งสิ งกีดขวาง
จะเกิดการแทรกสอดขึ น
ถ้ าช่องกว้ างd < λ

การเลียวเบนผ่ านช่ องคู ่
1. จะเลี ยวเบนปล่อยคลืนออกมาเหมือนการแทรกสอด
. การเลี ยวเบนจะเกิดการแทรกสอดเสมอ

แบบฝึ กหัดที 9.4 สมบัติของคลืน
1.1 (มช.) เชือกเส้นหนึ งมีปลายข้ างหนึ งผูกติดกั บเสาเมือสร้ างคลืนดลจากปลายอีกข้ างหนึ งเข้ ามากระทบจะเกิด
คลืนสะท้ อนขึ น คลืนสะท้ อนนี มีเฟสเปลียนไปกีองศา
1.2 (Ent.) เมือคลืนแนวตรงเคลือนทีจากบริ เวณ A ไปสู่ บริ เวณ B ในถาดคลืน ทํ าให้เกิดการหั กเหของคลืนปรากฏ
ดั งรู ป ซึ งมีไม้ สเกลเซนติเมตรวางเทียบอยู่ ถ้ าคลืนนี เกิดจากแหล่งกํ าเนิดซึ งมีความถี เฮิรตซ์จงหาอั ตราเร็ ว
ของคลืนนํ าทีบริ เวณB ( 2 เซนติเมตร/วินาที )

1.3 แหล่งกํ าเนิดอาพั นธ์2 แหล่งให้ เฟสตรงกั น ห่างกั น 6 cm. ปรากฏว่าแนวเสริ มกั นครั งแรกเบนออกจากแนว
กลาง 30 องศา จงหาความยาวคลืนจากแหล่งกํ าเนิดทั งสอง
1.4 คลืนนิ งมีระยะห่างของบั พทีติดกั น 10 cm ถ้ าอั ตราเร็ วของคลืน 160 cm /s ความถีของแหล่งกํ าเนิดคลืนนี
เป็ นเท่าใด
1.5 คลืนนิงมีระยะห่างของปฏิบ ั พทีติดกั น 4 cm ถ้ าอั ตราเร็ วของคลืน 200 cm / s ความถีของแหล่งกํ าเนิดคลืนนี
เป็ นเท่าใด
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1.6 (Ent.) จากรู ปเป็ นคลืนนิ งในเส้นเชือกทีมีปลายทั งสองยึดแน่นไว้ ถ้ าเส้นเชือกยาว
ความเร็ วคลืนในเส้นเชือกขณะนั นเท่ากั บ .



เซนติเมตร และ

เมตร/วินาที จงหาความถีของคลืน

1.7 คลืนนิ งในเส้นเชือกมีระยะห่างระหว่าง Node และ Antinode เท่ากั บ 10 cm ถ้ าคลืนมีความเร็ ว 200 m/s จงหา
ความถีของคลืน
1.8 ในการทดลองคลืนนิงบนเส้นเชือก ถ้ าความถีของคลืนนิ งเป็ น 700 เฮิรตซ์ และอั ตราเร็ วของคลืนในเส้นเชือก
เท่ากั บ 350 เมตรต่อวินาที ตํ าแหน่งบั พสองตํ าแหน่งทีอยู่ถ ั ดกั นจะห่างกั นเท่าใด
2.1 คลืนต่อเนืองเส้นตรงเคลือนทีเข้ าสู่ สิ งกีดขว้ างดั งรู ป จงเขียนรู ปแสดงหน้าคลืนทีกํ าลั งสะท้ อนและหลั ง
สะท้ อนแล้ ว

2.2 เมือคลืนต่อเนืองเคลือนทีจากตั วกลางหนึ งเข้ าไปในอีกตั วกลางหนึ ง ปริ มาณใดต่อไปนี คงเดิมหรื อ
เปลียนแปลง แอมพลิจูด ความยาวคลืน ความถีและอั ตราเร็ วคลืน
2.3 คลืนดลในเส้นเชือกเคลือนทีจากเส้นเชือกเบาไปสู่ เส้นเชือกหนั กดั งรู ป เมือคลืนในเส้นเชือกเคลือนที
ถึงรอยต่อระหว่างเส้นเชือกทั งสอง จะเกิดการเปลียนแปลงใดบ้ าง เพราะเหตุใด

2.4 หน้าคลืนของคลืนต่อเนืองเส้นตรงกํ าลั งเคลือนทีจากบริ เวณนํ าลึกเข้ าสู่ บริ เวณนํ าตื นดั งรู ป จงเขีรูยปนแสดง
หน้าคลืนตกกระทบและหน้าคลืนหั กเห

2.5 แหล่งกํ าเนิดอาพั นธ์สองแหล่งทีมีเฟสตรงกั นสร้ างคลืนผิวนํ าทีความยาวคลืน เซนติเมตร ณ ตํ าแหน่หนึ
งง
ห่างจากแหล่งกํ าเนิดทั งสอง เซนติเมตร และ เซนติเมตร จะเกิดการแทรกสอดเป็ นบั พ หรื อ ปฏิบ ั พ
2.6 แหล่งกํ าเนิดอาพั นธ์สองแหล่งเฟสตรงกั นอยู่ห่างกั น เซนติเมตร สร้งาคลืนผิวนํ าทีมีความยาวคลืน
เซนติเมตร จงเขียนภาพการแทรกสอดทีเกิดขึ น และเขียนเส้นบั พทีเกิดขึ นทั งหมด
2.7 คลืนในเส้นเชือกความยาวคลืน เซนติเมตร เคลือนทีไปอีกปลายหนึ งทียึดแน่น ถ้ าเส้นเชือกยาว
เซนติเมตร จะเกิดคลืนนิ งมีบ ั พและปฏิบ ั พเท่าใด
2.8 ปุ ่ มกํ าเนิดคลืนสองปุ ่ มของถาดคลืนทํ าให้ เกิดคลืนทีมีความยาวคลืน เซนติเมตร ถ้ าปุ ่ มทั งสองอยูงกั่หน่า
เซนติเมตร จะมีเส้นบั พเกิดขึ นระหว่างปุ ่ มทั งสองกีเส้น
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2.9 คลืนต่อเนืองหน้าตรงในถาดคลืนเลือนทีเข้ าหาช่องเปิ ด จงเขียนภาพการเลี ยวเบนทีเกิดขึ นเมือปรับ
ก. ความกว้ างของช่องเปิ ดให้มีค่าเพิ มขึ น (ความยาวคลืนคงตั ว)
ข. ความยาวคลืนของคลืนหน้าตรงให้มีค่าลดลง (ความกว้ างของช่องเปิ ดคงตั ว)
2.10 ถ้ าคลืนผิวนํ ามีความยาวคลืนมากกว่าความกว้ างของช่องเปิ ด ช่อง การเลี ยวเบนของคลืนนี จะแตกต่กัางบ
คลืนผิวนํ าทีมีความยาวคลืนน้ อยกว่ าความกว้ างของช่องเปิ ด ช่อง อย่างไร
2.11 ท่าเรื อแห่งหนึ งมีแนวกํ าแพงหินซึ งมีช่องเปิ ดตรงกลาง ดั งรู ป ในวั นทีทะเลมีคลืนแรง เจ้ าของเรื อจะนํ าเรื อ
ไปจอดหลั งกํ าแพงหิน
ก. เหตุใด เจ้ าของเรื อจึงไม่จอดเรื อในทะเล
ข. เจ้ าของเรื อทีนํ าเรื อไปจอดหลั งกํ าแพงหินสังเกตว่า ถ้ านํ าเรื อไปจอดทีตํ าแหน่Aง เรื อจะไม่โคลงมาก
เท่าทีตํ าแหน่ง B จงอธิ บายเหตุการณ์นี

2.12 ปรากฏการณ์เลี ยวเบนของคลืน สามารถอธิ บายได้ ด้ วยหลั กการใด
2.13 การเลี ยวเบนของคลืนเมือผ่านช่องเปิ ดทีแคบกว่าความยาวคลืน จะมีแนวบั พเกิดขึ นหรื อไม่เพราะเหตุใด
2.14 การแทรกสอดและการเลี ยวเบนจํ าเป็ นต้ องเกิดขึ นพร้ อมกั นหรื อไม่ เพราะเหตุใด
3.1 เส้น 1 และเส้น 2 แสดงหน้าคลืนของคลืนสองคลืน และลูกศรแทนทิศทางการเคลือนทีของคลืนทั งสองนั น
ก. หมายเลขใด เป็ นหน้าคลืนของคลืนตกกระทบและคลืนสะท้ อน
ข. มุมตกกระทบมีค่าเท่าใด

3.2 เส้นตรง AB แทนคานกํ าเนิดคลืนเส้นตรงของถาดคลืน P เป็ นแผ่นกั นหน้า ดั งรู ป

ถ้ าคาน AB ทํ าให้เกิดคลืนหน้าตรงเคลือนทีเข้ าหาแผ่นกั นหน้าตรงP
ก . มุมระหว่างแผ่นกั นหน้าตรงและหน้าคลืนตกกระทบมีค่าเท่าใด
ข . เขียนภาพสะท้ อน โดยใช้ ลูกศรแสดงทิศทางเคลือนทีก่อนและหลั งการสะท้ อนของคลืน
ค . มุมตกกระทบและมุมสะท้ อนมีค่าเป็ นเท่าใด
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3.3 คลืนต่อเนืองหน้ าตรงแผ่จากบริ เวณนํ าลึกA เข้ าสู่ บริ เวณนํ าตื นB และบริ เวณนํ าลึกC ทีลึกเท่ากั บ A ดั งรู ป
ถ้ ารอยต่อระหว่าง A และ B และรอยต่อระหว่าง B และ C ขนานกั น จงเขียนรู ปเพือแสดงว่าคลืน ใน A และ C
มีหน้าคลืนขนานกั น

3.4 คลืนผิวนํ าถาดคลืนเคลือนทีจากบริ เวณนํ าตื นเข้ าสู่ บริ เวณนํ าลึก โดยมีมุมตกกระทบเท่ากั56บ องศา และ
มุมหั กเหเท่ากั บ 70 องศา
ก. ถ้ าความยาวคลืนในนํ าตืนเท่ากั บ0.6 เซนติเมตร จงหาความยาวคลืนในนํ าลึกในหน่วยเซนติเมตร
ข. ถ้ าคานกํ าเนิดคลืนสั น50 รอบต่อวิ นาที ความถีของคลืนในบริ เวณนํ าลึกมีค่าเท่าใด
ค. อั ตราเร็ วคลืนในบริ เวณนํ าลึกมีค่าเท่าใด
3.5 ในการศึกษาคลืนผิวนํ าในถาดคลืน โดยให้คลืนเคลือนทีจากบริ เวณนํ าลึกไปบริ เวณนํ าตื น พบว่าระยะ
ระหว่างหน้าคลืนทีติดกั นในนํ าลึกและในนํ าตื นเท่ากั2.5
บ และ 1.5 เซนติเมตร ตามลํ าดั บ ถ้ าหน้าคลืน
ในบริ เวณนํ าตื นทํ ามุม35 องศากั บรอยต่อของลึกและนํ าตื น มุมระหว่างหน้าคลืนในนํ าลึกกั บรอย
ต่อ
ของนํ าลึกและนํ าลึกและนํ าตื นเป็ นเท่าใด
3.6 ถ้ ามุมตกกระทบ  1 ในรู ป 9.44 เปลียนไป มุมหั กเห  2 จะเปลียนไปด้ วย จงพิสูจน์ว่า sinθ มีค่าคงตั ว
sinθ

3.7 จากรู ปแสดงภาพการแทรกสอดของคลืนผิวนํ าทีเกิดจาดแหล่งกํ าเนิดอาพั นธ์s1 และ s2 มี P เป็ นจุดบน
เส้นบั พ ถ้ าS1P เท่ากั บ 10 เซนติเมตรและ S2P เท่ากั บ 7 เซนติเมตร อั ตราเร็ วของคลืนทั งสองเท่ากั บ30
เซนติเมตรต่อวินาที แหล่งกํ าเนิดคลืนทั งสองมีความถีเท่าใด

3.8 แหล่งกํ าเนิดคลืนอาพั นธ์เฟสตรงกั นสองแหล่งห่างกั น6 เซนติเมตร ทํ าให้เกิดคลืนผิวนํ าทีมีความถีเท่ากั นและ
มีความยาวคลืน 2 เซนติเมตร จงหาว่าบนเส้นตรงทีเชือมต่อระหว่างแหล่งกํ าเนิดทั งสอง คลืนรวมทีเกิดจากการ
แทรกสอดมีบ ั พกีตํ าแหน่ง
3.9 AB และ CD เป็ นคานกํ าเนิดคลืนหน้าตรงของถาดคลืนทีขนานกั นและอยู่ห่างกั น16 เซนติเมตร คานทั งสอง
ให้คลืนผิวนํ าทีมีเฟสตรงกั นและมีความยาวคลืน4 เซนติเมตร ถ้ าเกิดคลืนนิ งระหว่างAB และ CD
ก. จงหาจํ านวนบั พทีเกิดระหว่างAB และ CD และบั พทีอยู่ถ ั ดกั นห่างกั นท่เ าใด
ข. ถ้ าฉายแสงสว่างเหนือถาดคลืนจะมีแถบสว่างทั งหมดกีแถบทีเกิดขึ นระหว่าAB
ง และ CD บนฉากใต้
ถาดคลืน
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3.10 ในการทดลองคลืนนิ งบนเส้นเชือก ถ้ าความถีของคลืนนิ งเป็ น475 เฮิรตซ์ และอั ตราเร็ วของคลืนในเส้นเชือก
เท่ากั บ 380 เมตรต่อวินาที ตํ าแหน่งบั พสองตํ าแหน่งทีอยู่ถ ั ดกั นจะห่างกั นเท่าใด
4.1 (O-NET53) ในการทดลองเพือสังเกตผลของสิ งกีดขวางเมือคลืนเคลือนทีผ่าน เป็ นการศึกษา
สมบั ติตามข้ อใดของคลืน
1. การหั กเห
2. การเลี ยวเบน
3. การสะท้ อน
4. การแทรกสอด
5.1 (มข. 0) ข้ อใดเป็ นหลั กของฮอยเกนส์
. เมือคลืนเกิดการสะท้ อนจะได้ ว่า มุมตกกระทบเท่ากั บมุมสะท้ อน
. แต่ละจุดบนหน้าคลืนถือได้ ว่าเป็ นแหล่งกํ าเนิดคลืนใหม่
. แต่ละจุดบนหน้าคลืนเดียวกั นจะมีเฟสเหมือนกั น
. ถูกทั งข้ อ . และข้ อ .
5.2 (มข. 1) คลืนนํ าเคลือนทีจากบริ เวณนํ าตื นสู่ บริ เวณนํ าลึก โดยทํ ามุมตกกระทบ ๐ และมีมุมหั กเห ๐
ถ้ าวั ดความยาวคลืนในนํ าตื นเป็ น . เซนติเมตร จงหาความยาวคลืนของคลืนนํ าในบริ เวณนํ าลึก
กําหนดให้ tan ๐ = 3/4
. . เซนติเมตร
. . เซนติเมตร
. . เซนติเมตร
. . เซนติเมตร
5.3 (มข. 1) แหล่งกํ าเนิดคลืนทํ าให้เกิดคลืนในเส้นเชือกยาว เซนติเมตร ทีตรึ งปลาย ทั งสองข้ างไว้ เมือใช้
แหล่งกํ าเนิดคลืนทีมีความถี เฮิร์ตช์จะเกิดคลืนนิ งดั งทีแสดงในรู ป(ก) ถ้ าต้ องการทํ าให้เดคลื
กิ นนิ งดั งที
แสดงในรู ป(ข) โดยอั ตราเร็ วคลืนในเส้นเชือกคงเดิมจะต้ องใช้ แหล่งกํ าเนิดคลืนทีมีความถีเท่าไร
.
เฮิร์ตช์
.
เฮิร์ตช์
.
เฮิร์ตช์
.
เฮิร์ตช์
5.4 (มข. 2) คํ ากล่าวต่อไปนี ข้ อใดถูกต้ อง
. ในการเคลือนทีของคลืนนํ าผ่านช่องแคบเดียวทีความกว้ างของช่องแคบมากกว่าความยาวคลืนจะเกิด
การเลี ยวเบนเพียงอย่างเดียว
. ในการเคลือนทีของคลืนนํ าผ่านช่องแคบเดียวทีความกว้ างของช่องแคบน้อยกว่าความยาวคลืนจะเกิด
การเลี ยวเบนเพียงอย่างเดียว
. ในการเคลือนทีของคลืนนํ าผ่านช่องแคบคู่ทีความกว้ างของช่องแคบแต่ละช่องมากกว่าความยาวคลืน
จะเกิดการแทรกสอดเพียงอย่างเดียว
. ในการเคลือนทีของคลืนนํ าผ่านช่องแคบคู่ทีความกว้ างของช่องแคบแต่ละช่องน้ อยกว่าความยาวคลืน
จะเกิดการเลี ยวเบนเพียงอย่างเดียว
5.5 (มข. 5) คลืนนํ าลึกมีอ ั ตราเร็ ว 20 cm/s ความยาวคลืน . cm หน้าคลืนขนานกั บแนวรอยต่อนํ าตื น
เมือคลืนเคลือนทีเข้ าบริ เวณนํ าตื นจะมีอ ั ตราเร็ ว cm/s คลืนนี จะมีทิศทางเปลียนไปจากแนวเดิมกีองศา
. sin-1 ( )

2. sin-1 ( . )

. sin-1 ( . )

. sin-1 ( )
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5.6 (มข. 4) จากรู ป แสดงภาพการแทรกสอดของคลืนผิวนํ าทีเกิดจากแหล่งกํ าเนินอาพั นธ์S1 และ S2 มี P
เป็ นจุดบนเส้นบั พ ถ้ าS1P เท่ากั บ 10 เซนติเมตรและ S2P เท่ากั บ 7 เซนติเมตร ถ้ าอั ตราเร็ วของคลืน
ทังสองเท่ากั บ 30 เซนติเมตรต่อวิ นาที แหล่งกํ าเนินคลืนทั งสองมีความถีเท่าใด

1. 3 เฮิรตซ์
2. 4 เฮิรตซ์
3. 5 เฮิรตซ์
4. 6 เฮิรตซ์
5.7 (มข. 5) แหล่งกํ าเนิดคลืนอาพั นธุS์ 1 และ S2 ทํ าให้เกิดการแทรกสอดของคลืน โดยทีจุด A อยู่บนท้ องคลืน
ลํ าดั บที ของS1 และอยู่บนท้ องคลืนลํ าดั บที ของS2 ถ้ าจุด A อยู่ห่างจาก S1 และ S2 เท่ากั บ .
และ . cm ตามลํ าดั บ และคลืนมีอ ั ตราเร็ ว . m/s จงคํ านวณหาความถีของคลืน
. . Hz
2. 1.5 Hz
3. 14 Hz
4. 31.5 Hz
5.8 (มข. 5) ในการทดลองการเกิดคลืนนิ งในสันเชือกยาว m นั บจํ านวนบั พได้ บั พ และคลืนมีอ ั ตราเร็ ว
m/s จงคํ านวณหาความถีฮาร์ มอนิกที
. Hz
.
Hz
.
Hz
4. 475 Hz
5.9 แหล่งกํ าเนิดคลืนอาพั นธ์สองแหล่งห่างกั น เซนติเมตร ทํ าให้เกิดคลืนผิวนํ าทีมีความถีเท่ากั นและความ
ยาวคลืน เซนติเมตร จงหาว่าเส้นตรงทีเชือมระหว่างแหล่งกํ าเนิดทั งสอง คลืนรวมทีเกิดจากการแทรก
สอดมีปฏิบ ั พกีตํ าแหน่ง(มข. 5)
.
.
.
.
5.10 หยดนํ าจากหลอดหยดลงบนพื นนํ าในถาดด้ วยอั ตราคงที ทํ าให้เกิดคลืนทีมีความยาวคลืน . เซนติเมตร
และความเร็ วคลืนมีขนาดเป็ น เซนติเมตรต่อวินาที แต่ถ ้ าทํ าการเคลือนหลอดหยดด้ วยอั ตราเร็ วคงที
ปรากฏว่าผู ้ สังเกตวั ดความยาวคลืนปรากฏได้ เพียง . เซนติเมตร จงหาว่าหลอดหยดเคลือนทีด้ วยอั ตรา
เท่าใด (มข. 5)
. เซนติเมตรต่อวินาที
. เซนติเมตรต่อวินาที
. เซนติเมตรต่อวินาที
. เซนติเมตรต่อวินาที
5.11 (มข. 6) เมือทํ าให้เกิดคลืนต่อเนืองบนเส้นเชือกทีมีปลาย O ตรึ งแน่นอยู่ก ั บทีแล้ วได้ คลืนดั งรู ป โดยส้นประ
เป็ นแนวสมดุล ข้ อใดไม่ถูกต้ อง

1. คลืนทีเกิดขึ นเป็ นคลืนตามขวาง
3. คลืนทีเกิดขึ นมีความยาวคลืนเป็ น5 cm

2. คลืนทีเกิดขึ นเป็ นคลืนกล
4. คลืนทีเกิดขึนเป็ นคลืนนิ ง

