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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การสอบกลางภาค ประจําภาคต้น ปี การศึกษา 2555-2556
วิชา ฟิ สิกส์ ๑ (SCPY 157)
วันจันทร์ที 6 สิงหาคม 2555
เวลา 9.00-12.00 น.
นักศึกษาชั#นปี ที 1
ประเภทวิชา วิทยาศาสตร์
ชือ-สกุล_____________________เลขประจําตัว___________เลขทีนงั สอบ _________

ข้อสอบมีท& งั หมด ' ข้อ รวม 10 หน้า (รวมหน้ านี#) เต็ม 90 คะแนน

คําสัง

ห้ ามใช้ เครืองคํานวณทุกชนิด
ห้ามนําข้อสอบออกจากห้องสอบ

คําแนะนํา
x ให้ เขียนคําตอบในกระดาษคําถามเลย
x พยายามเขียนเหตุผลและรายละเอียดต่างๆ ให้ มากทีสดุ อย่าเขียนแค่คาํ ตอบโดยไม่มเี หตุผล
เพราะจะไม่ได้ คะแนน
x ให้ ใช้ ปากกาในการทําข้ อสอบ
m/s2
x ให้ ใช้ g 9.8 m/

ข้อส

ข้อมูลที+อาจเป็ นประโยชน์
x โมเมนต์ความเฉือยของทรงกลมตันรัศมี R มวล M
2
5
x โมเมนต์ความเฉือยของคานยาว L มวล M
1
รอบแกนทีต#งั ฉากกับปลายด้ านหนึงคือ ML2
3
x ทฤษฎีแกนขนานของโมเมนต์ความเฉือย I ICM

รอบแกนทีผ่านจุดศูนย์กลางทรงกลมคือ MR2

Mh2
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ข้อ 1 ทีเวลาเริมต้ น t 0 อนุภาคออกจากจุดกําเนิดแล้ วเคลือนทีไปในทิศ x เป็ นเส้ นตรง โดย
ในช่วงตั#งแต่เวลาเริมต้ นถึงวินาทีที 6 อนุภาคมีความเร็วเปลียนแปลงตามเวลา t ตามกราฟนี#

อบเ
ก่า

v (m/s)

8

t (s)

2

4

6

–8

(ก) จากกราฟ จงเขียนฟังก์ชนั ของ v t
[2 คะแนน]
(ข) จงหาตําแหน่ง x ของอนุภาคทีเวลา t ใดๆ
[2 คะแนน]
(ค) จงหาความเร็วเฉลียของอนุภาคในช่วงเวลาระหว่าง t1 1.0s และ t2 3.0s [2 คะแนน]
(ง) จงวาดกราฟความเร่งกับเวลาและตําแหน่งกับเวลา ของอนุภาคนี#
[G คะแนน]
(จ) วัตถุในข้ อใดบ้ างต่อไปนี#ทมี กี ราฟการเคลือนทีคล้ ายกับอนุภาคในข้ อนี# (ขีดถูกหน้ าข้ อทีเลือก)
[G คะแนน]
 โยนวัตถุข# นึ ในแนวดิงแล้ ววัตถุตกกลับลงมา (ไม่มแี รงต้ านอากาศ)
 วัตถุไถลขึ#นลงพื#นเอียงลืน (ไม่มแี รงต้ านอากาศ)
 วัตถุทผี ูกเข้ ากับสปริง สัน ไปกลับรอบจุดสมดุล (ไม่มแี รงต้ านอากาศ)

ข้อส

ข้อ 2 แท่งไม้ มวล m วางอยู่บนพื#นเอียงซึงทํามุม กับพื#นระดับ (กําหนดให้ สัมประสิทธิJความ
เสียดทานสถิตและสัมประสิทธิJความเสียดทานจลน์ ระหว่างแท่งไม้ กบั พื#นเอียง คือ s และ k
ตามลําดับ)
(ก) ขณะทีพ# ืนเอียงอยู่นงิ กับทีบนพื#นระดับ พบว่าแท่งไม้ ไถลลงพื#นเอียง จงวาดแผนภาพวัตถุเสรี
(Free-body diagram) แสดงแรงทุกแรงทีกระทําต่อแท่งไม้
[1 คะแนน]
m

แรงเสียดทานทีวาดในรูปนี# เป็ นแรงเสียดทานจลน์หรือสถิต

[1 คะแนน]

(ข) คราวนี#ผลักพื#นเอียงให้ เคลือนทีไปทางขวาด้ วยความเร่งในแนวระดับ โดยเพิมขนาดความเร่งไป
เรือยๆ จนถึงค่าหนึง คือ a0 พบว่าแท่งไม้ จะไม่ไถลลงพื#นเอียงอีกต่อไป แต่จะอยู่นงิ เทียบกับพื#น
เอียง จงวาดแผนภาพวัตถุเสรี แสดงแรงทุกแรงทีกระทําต่อแท่งไม้
[2 คะแนน]
(ค) แรงเสียดทานทีวาดในข้ อ (ข) เป็ นแรงเสียดทานจลน์หรือสถิต
[1 คะแนน]
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(ง) จงเขียนสมการการเคลือนที (กฎข้ อที 2 ของนิวตัน) ของแท่งไม้ ในข้ อ (ข) โดยให้ แยกเขียนเป็ น
สมการในแนวระดับและสมการในแนวดิง และใช้ ตวั แปรต่างๆ ทีนักศึกษาเขียนไว้ ในแผนภาพเสรี
ข้ างบน
[2 คะแนน]
(จ) จงหาขนาดของแรงเสียดทานทีพ# ืนเอียงกระทําต่อแท่งไม้ โดยให้ ตอบในรูปของ
m,a0, และ g
[3 คะแนน]
ข้อ 3 วัตถุช# นิ เล็กๆ มวล m อยู่ในภาชนะรูปทรงกลมรัศมี R ถ้ าหมุนภาชนะนี#รอบแกนดิงทีผ่านจุด
ศูนย์กลางทรงกลม ด้ วยอัตราเร็วเชิงมุม ทีพอดีค่าหนึง พบว่าวัตถุจะไม่ไถลลงมาด้ านล่างของภาชนะ
แต่จะอยู่นงิ เทียบกับตัวภาชนะ (หมุนไปด้ วยกันกับภาชนะ) ณ ตําแหน่งหนึงซึงระบุด้วยมุม ดังรูป

R

ข้อส

(ก) ถ้ ามีแรงเสียดทานระหว่างผิวด้ านในภาชนะกับวัตถุ จงวาดแผนภาพวัตถุเสรีของวัตถุ ขณะทีภาชนะ
กําลังหมุนและวัตถุกาํ ลังอยู่ในลักษณะดังรูปด้ านบน
[2 คะแนน]
(ข) แรงใดจากแผนภาพวัตถุเสรีในข้ อ (ก) ทีทาํ หน้ าทีเป็ นแรงสูศ่ ูนย์กลางของวัตถุ
[2 คะแนน]
(ค) ถ้ าผิวด้ านในของภาชนะลืน+ แรงใดทําหน้ าทีเป็ นแรงสูศ่ ูนย์กลางของวัตถุ
[2 คะแนน]
(ง) ถ้ าผิวด้ านในของภาชนะลืน+ จงหาขนาดของอัตราเร็วเชิงมุม ทีทาํ ให้ วัตถุอยู่นงิ เทียบกับภาชนะ
ในลักษณะดังรูปบนสุดได้
[4 คะแนน]

ข้อ 8.1 ผูกวัตถุเข้ ากับสปริงเบาทีมคี ่าคงตัวสปริง k และสปริงประพฤติตวั ตามกฎของฮุก ถ้ าวัตถุ
เคลือนทีภายใต้ แรงสปริงนี#จากตําแหน่ง xi ไปยังตําแหน่ง x f วัดจากตําแหน่งของวัตถุตอนทีสปริงมี
ความยาวเท่ากับความยาวธรรมชาติพอดี จงใช้นิยามของงาน แสดงว่า งานทีทาํ ต่อวัตถุโดยแรงสปริงมี
ค่าเป็ น Wspring

1 2
kx
2 i

1 2
kx
2 f

[3 คะแนน]

ข้อ 4.2 แท่งไม้ มนี าํ# หนัก 2.0 N ผูกติดอยู่กบั ปลายด้ านซ้ ายของสปริงเบาและวางอยู่บนพื#นฝื ด ปลาย
ด้ านขวาของสปริงยึดติดอยู่กบั ผนัง ดังรูป ใช้ มอื ดันแท่งไม้ ไปทางขวาจากตําแหน่งสมดุลเป็ นระยะ
0.10 m แล้ วปล่อยมือ (กําหนดให้ สัมประสิทธิJความเสียดทานจลน์ระหว่างแท่งไม้ และพื#นเท่ากับ
0.50 และสปริงประพฤติตวั ตามกฎของฮุกโดยมีค่าคงตัวสปริงเท่ากับ 30 N/m )

ࡕࡼࡐࡔᕇࡋ
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(ก) จงหางานทีทาํ ต่อแท่งไม้ โดยแรงสปริง ในช่วงตั#งแต่ปล่อยมือจนแท่งไม้ กาํ ลังผ่านตําแหน่งสมดุล
[2 คะแนน]
(ข) จงหางานทีทาํ ต่อแท่งไม้ โดยแรงเสียดทาน ในช่วงตั#งแต่ปล่อยมือจนแท่งไม้ กาํ ลังผ่านตําแหน่ง
สมดุล
[2 คะแนน]
(ค) จงหาอัตราเร็วของแท่งไม้ ขณะทีกาํ ลังเคลือนทีผ่านตําแหน่งสมดุล
[3 คะแนน]

ข้อ = พิจารณาการชนของมวลสองก้ อน โดยทีมวล 1.0kg เคลือนทีด้วยความเร็ว 6.0m/s ไป
ทางขวา เข้ าชนมวล 2.0kg ทีกาํ ลังเคลือนทีด้วยความเร็ว 3.0m/s ไปทางซ้ าย (ไม่มแี รง
ภายนอกใดๆ มากระทําต่อมวลทั#งสองนี# และให้ พิจารณาว่าเป็ นการชนในหนึงมิตเิ ท่านั#น) หลัง
การชนพบว่ามวล 1.0kg เคลือนทีไปทางซ้ ายด้ วยความเร็ว 4.0m/s

(ก) จงหาโมเมนตัมรวมของวัตถุท#งั สองก่อนการชน
(ข) จงหาความเร็วของมวล 2.0kg ภายหลังการชน
(ค) ความเร็วสัมพัทธ์ก่อนชนของมวล 1.0kg เมือวัดโดยมวล 2.0kg เป็ นเท่าใด

[G คะแนน]
[G คะแนน]
[1 คะแนน]

ข้อส

[1 คะแนน]
(ง) ความเร็วสัมพัทธ์หลังชนของมวล 1.0kg เมือวัดโดยมวล 2.0kg เป็ นเท่าใด
(จ) การชนครั#งนี# เป็ นการชนแบบยืดหยุ่นหรือไม่ ให้ เหตุผลประกอบด้ วย
[G คะแนน]
(ฉ) เป็ นไปได้ หรือไม่ ทีหลังชนแล้ วมวล 1.0kg จะหยุดนิง แล้ วมวล 2.0kg จะเคลือนทีไปทางขวา
ด้ วยความเร็ว 1.0m/s เพราะเหตุใด
[2 คะแนน]

ข้อ 6 มะนาวมวล 40 kg และฝ้ ายมวล 80 kg ยืนนิงอยู่บนลานนํา# แข็งลืนมาก ทั#งสองอยู่ห่างกัน
เป็ นระยะ 0.90 m และมะนาวอยู่ห่างจากกําแพงเป็ นระยะ 6.0 m จากนั#นทั#งสองคนก็ผลักกัน
เพือให้ ออกห่างจากกัน กําหนดให้ ระบบประกอบด้ วยมะนาวและฝ้ าย ให้ คดิ ว่าเป็ นปัญหาในหนึงมิติ และ
ให้ ประมาณว่ามะนาวและฝ้ ายเป็ นอนุภาค

มะนาว
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(ก) ก่อนผลักกัน จงหาตําแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลของระบบมะนาวและฝ้ าย เมือวัดจากกําแพง
[G คะแนน]
(ข)แรงภายนอกทีกระทําต่อระบบมะนาว-ฝ้ าย ในขณะทีคนทั#งสองผลักกัน มีแรงอะไรบ้ าง เขียนตอบ
มาทุกแรง
[2 คะแนน]
(ค) หลังจากผลักกัน จนกระทังมะนาวอยู่ห่างจากกําแพง 2.0 m จงหาตําแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล
ของระบบมะนาว-ฝ้ าย เมือวัดจากกําแพง ให้ เหตุผลด้ วย
[2 คะแนน]
(ง) ขณะทีมะนาวอยู่ห่างจากฝ้ าย 6.0 m มะนาวอยู่ห่างจากกําแพงเท่าใด
[2 คะแนน]
(จ) เมือมะนาวเคลือนทีมาถึงกําแพง จงหาว่าสองคนนี#อยู่ห่างกันเป็ นระยะเท่าไร
[G คะแนน]

ข้อ 7 คานบางยาว 2.0 m มีมวลต่อหน่วยความ
ยาวทีตาํ แหน่งต่างๆ เป็ น
15x 2 kg/m
k
โดยที x เป็ นตําแหน่งในหน่วย m วัดจากจุด P

L = 2.0 m

x

P

(ก) จงหามวลของคานนี#
[G คะแนน]
(ข) โดยไม่แสดงการคํานวณ นักศึกษาคิดว่าจุดศูนย์กลางของคานนี#ควรจะอยู่บริเวณใด ให้ เหตุผล
ประกอบด้ วย
[2 คะแนน]
(ค) จงหาตําแหน่งจุดศูนย์กลางมวลของคานนี# วัดจากจุด P
[2 คะแนน]
(ง) จงหาโมเมนต์ความเฉือยของคานรอบ
แกนนิงทีผ่านจุด P และตั#งฉากกับคาน แกนนิง
โดยใช้ นิยามของโมเมนต์ความเฉือย
[2 คะแนน]
x

P

(จ) การย้ ายแกนหมุนจากจุด P เข้ ามาด้ านในคาน
(ดังรูป) จะทําให้ ค่าโมเมนต์ความเฉือยของ
คานรอบแกนนิง มีค่ามากขึ#น น้ อยลง หรือว่า
เท่าเดิม เพราะเหตุใด

ข้อส

แกนนิง

P

[G คะแนน]
ะแนน]
x

ข้อ 8 นําระบบคาน-ทรงกลม มาวางในแนวดิงรอบสลักลืนซึงตรึงไว้ ทจี ุด A
กําหนดให้ คานบางยาว d มวล m และทรงกลมตันรัศมี
มีจุดศูนย์กลางทรงกลมอยู่ห่างจากจุด A เป็ นระยะ

d
มวล 3m
3

4d
3

(ก) จุดศูนย์กลางมวลของระบบนี# อยู่ห่างจากจุด A เป็ นระยะเท่าใด [2 คะแนน]
A
(ข) จงหาโมเมนต์ความเฉือยของระบบนี# รอบแกนทีผ่านจุด A และตั#งฉากกับระนาบของกระดาษ
งกระด
[2 คะแนน]
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(ค) ใช้ มอื จับคานให้ เอียงเล็กน้ อย จนคานทํามุม กับแนวดิง
ดังรูป แล้ วปล่อยมือ ระบบจะล้ มลง จงหาขนาดและทิศทาง
ของทอร์กรอบจุด A ทีกระทําต่อระบบ ณ ขณะนั#น [2 คะแนน]
A

(ง) จากข้ อ (ค) ขณะทีคานทํามุม กับแนวดิง
จงหาขนาดและทิศทางของความเร่งเชิงมุมของระบบ [2 คะแนน]
(จ) ถ้ าเปลียนตําแหน่งทียึดทรงกลมเข้ ากับคานจน
มีลักษณะดังรูป แล้ วนํามาปล่อยให้ ล้มเช่นเดียว
กับข้ อ (ค) วัตถุตามรูปนี#จะล้ มถึงพื#นเร็วกว่าหรือ
ช้ ากว่า ระบบทีทรงกลมอยู่ตรงปลายคาน เพราะเหตุใด
[2 คะแนน]

A

ข้อ 9 (ข้ อย่อยละ 2.5 คะแนน)
2 m/s
9.1 อนุภาคเคลือนทีจากจุด A ไปยังจุด B โดยทิศทางของ
B
ความเร็วเปลียนดังรูป แต่ยงั คงมีอตั ราเร็วเท่าเดิม
จงวาดรูปแสดงวิธกี ารหาทิศของแรงเฉลีย+ ทีกระทําต่ออนุภาค
A
ในช่วงการเคลือนทีดงั กล่าว

9.3 วัตถุอนั หนึงเคลือนทีไปทางทิศ
x โดยมีแรงกระทําต่อวัตถุที
ตําแหน่งต่างๆ ดังกราฟ จงหางานที
ทําต่อวัตถุโดยแรงดังกล่าว จาก
ตําแหน่ง x 0 จนถึงตําแหน่ง
x

F (N)

ข้อส

9.2 วัตถุอนั หนึงเคลือนทีเป็ นวงกลมในทิศทวนเข็มนาฬกิ า
โดยในขณะทีวัตถุเคลือนทีถงึ จุด P พบว่าอัตราเร็วเชิงมุม
ของวัตถุน# เี พิมขึ#น จงวาดรูปลูกศรแสดงทิศทางทีเป็ น
ไปได้ ของแรงลัพธ์ทกี ระทําต่อวัตถุน# ีทจี ุด P

P

2
1
0
-1
-2

5m

9.4 ลูกบอลมวล 500 g เคลือนทีไปทางซ้ายด้ วย
ความเร็ว 6.0 m/s เข้ าชนแบบยืดหยุ่นกับลูก
บอลอี ก ลู ก ที มี ม วลเท่ า กั น แต่ อ ยู่ นิ ง กั บ ที ถ้ า
ลูกศรในรูปแสดงเวกเตอร์โมเมนตัม P1 ของ
ลู ก บอลลู ก แรกหลั ง การชน จงวาดเวกเตอร์
โมเมนตัม P2 ของลูกบอลอีกลูกหลังการชน

2 m/s

x (m)

1 2 3 4 5

Py (kg m/s)
2

-2

2
-2
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