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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การสอบกลางภาค ประจําภาคต้น ปี การศึกษา 2556-2557
วิชา ฟิ สิกส์ ๑ (SCPY 157)
วันพุธที 31 กรกฎาคม 2556
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 หตุผลเพราะจะไม่ได้ คะแนน
x ให้ ใช้ ปากกาในการทําข้ อสอบ
m/ 2
x ให้ ใช้ gEarth 9.8 m/s
ข้อมูลที)อาจเป็ นประโยชน์
x sin377 3 5, cos37

0.50, cos30

0.87

ข้อส

x sin300

45

x ทฤษฎีแกนขนานของโมเมนต์ความเฉือย I

ICM

Mh2
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ข้อ 1.1 ดาวเคราะห์ดวงหนึงมีอตั ราเร่งเนืองจากความโน้ มถ่วงเป็ น 1.5 m/s2 ทดลองโยนลูกบอลลูก
หนึงขึ%นไปตรงๆ ในแนวดิง (ทิศ y ) ด้ วยอัตราเร็วต้ น 6.0 m/s จากจุดทีอยู่สงู h จาก
พื%น โดยไม่มแี รงต้ านใดๆ มีเพียงแรงโน้ มถ่วงเท่านั%นทีกระทําต่อลูกบอล
(ก) จงวาดกราฟความเร่งกับเวลา และกราฟความเร็วกับเวลา ของลูกบอลในช่วง 10 วินาที นับตั%งแต่
โยนลูกบอล
[3 คะแนน]
v (m/s)

2

4

6

8

t (s)

10

2

4

(ข) จงหาตําแหน่ง y ของลูกบอลทีเวลา t ใดๆ
(ค) ถ้ าลูกบอลกระทบพื%นทีเวลา t 10 s จงหาความสูง h

6

8

10

t (s)

[2 คะแนน]
[H คะแนน]

ข้อ 1.2 จงแสดงวิธหี าขนาดและทิศทางของความเร่งของลูกบอล ที
สะท้ อนทีผนังด้ วยมุมตกกระทบและมุมสะท้ อน ดังรูป
โดยเมือสะท้ อนกลับออกมาลูกบอลมีอตั ราเร็ว v เท่าเดิม
(เท่ากับตอนทีตกกระทบ) และใช้ เวลาในการสะท้ อนเป็ น
[3 คะแนน]

ข้อส

ข้อ 2 แท่งไม้ แท่งหนึง มวล 2.00 kg วางอยู่บนตาชัง (ตาชังจะอ่านค่าแรงปฏิกริ ิยาตั%งฉากเท่านั%น)
(ก) จับตาชังให้ เคลือนทีข% นึ ตรงๆ ในแนวดิงด้ วยความเร่ง 3.00 m/s2 ในทิศขึ%น ในขณะทีแท่งไม้ ยัง
อยู่บนตาชัง จงวาด Free-body diagram ของแท่งไม้ และหาว่าตาชังอ่านค่าได้ เท่าไรในหน่วยนิวตัน [3 คะแนน]
แท่งไม้ 



ตาชัง

(ข) จับตาชังให้ เอียงทํามุม 377 กับพื%นระดับและอยู่นิงกับที ดังรูป พบว่าแท่งไม้ ไถลลงตาชัง จงวาด
Free-body diagram ของแท่งไม้ และหาค่าทีตาชังอ่านได้ ในหน่วยนิวตันขณะทีแท่งไม้ ไถลลงแต่ยงั
ไม่หลุดออกจากตาชัง
[2 คะแนน]
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(ค) คราวนี%ผลักตาชังเอียงในข้ อ (ข) ให้ เคลือนทีไปทางขวาด้ วยความเร่งในแนวระดับ โดยเพิมขนาด
m/s2 พบว่าแท่งไม้ จะไม่ไถลลงตาชัง แต่จะ
ความเร่งไปเรือยๆ จนถึงค่าหนึง คือ ao 4.90 m
อยู่นงิ) เทียบกับตาชัง)
(ค.1) จงวาด Free-body diagram ของแท่งไม้
[1 คะแนน]
(ค.2) จงหาค่าทีตาชังอ่านได้ ในหน่วยนิวตัน
[2 คะแนน]
(ค.3) จงหาขนาดของแรงเสียดทานทีตาชังทําต่อแท่งไม้
[2 คะแนน]

ข้อ 3 ร้ อยลูกปัดชิ%นเล็กๆ มวล m เข้ ากับเส้ นลวดตรงลืน (ไม่มแี รงเสียดทาน) ถ้ าหมุนเส้ นลวดนี%
รอบแกนดิงด้ วยอัตราเร็วเชิงมุมทีพอดีค่าหนึง พบว่าลูกปัดจะไม่ไถลลงมาด้ านล่างของเส้นลวด แต่จะอยู่
นิง (หมุนไปด้ วยกันกับเส้นลวด) ทีตาํ แหน่งหนึงบนเส้นลวดซึงระบุด้วยมุม และห่างจากด้ านล่างเป็ น
ระยะ ตามแนวเส้นลวด ดังรูป

ข้อส

(ก) จงวาด Free-body diagram แสดงแรงทุกแรงทีกระทําต่อลูกปัด ขณะทีกาํ ลังหมุนไปกับเส้นลวด [2 คะแนน]
(ข) จงวาดภาพแสดงเส้ นทางการเคลือนทีของลูกปัด และหาว่าเมือเส้ นลวดหมุนไปครบหนึงรอบ
ลูกปัดเคลือนทีไปได้ ระยะทางเท่าไร โดยตอบในรูปของ และ
[2 คะแนน]
(ค) แรงใดทําหน้ าทีเป็ นแรงสู่ศนู ย์กลางของลูกปัด
[2 คะแนน]
(ง) จงหาขนาดของอัตราเร็วเชิงมุม ทีทาํ ให้ ลูกปัดอยู่นิงเทียบกับเส้ นลวดได้
[4 คะแนน]

ข้อ ;.1 ผูกวัตถุเข้ ากับสปริงเบาทีมคี ่าคงตัวสปริง k และสปริงประพฤติตวั ตามกฎของฮุก ถ้ าวัตถุ
เคลือนทีภายใต้ แรงสปริงนี%จากตําแหน่ง xi ไปยังตําแหน่ง x f วัดจากตําแหน่งของวัตถุตอนทีสปริงมี
ความยาวเท่ากับความยาวธรรมชาติพอดี จงใช้นิยามของงาน เพือแสดงว่า งานทีทาํ ต่อวัตถุโดยแรง
1 2 1 2
kx
kx
สปริงมีค่าเป็ น Wspring
[3 คะแนน]
2 i 2 f
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ข้อ 4.2 ปล่อยแท่งไม้ มวล m 0.10 kg ทีความสูง h 8.0 m วัดจากพื%นด้ านล่าง ให้ ไถลลง
มาตามพื# นเอียงฝื ดทีทาํ มุม 533 กับแนวระดับ แรงเสียดทานจลน์ทพี % นื เอียงทําต่อแท่งไม้ มขี นาด
f 0.30 N เมือแท่งไม้ ลงมาถึงด้ านล่างของพื%นเอียงก็ไถลต่อไปบนพื# นระดับลืน) จนกระทัง ไปชนเข้ า
กับสปริงเบาทีผูกติดอยู่กบั ผนัง ดังรูป

พื นเอียงฝื ด

พื นระดับลืน

(ก) จงหางานทั%งหมดทีทาํ ต่อแท่งไม้ ในช่วงตั%งแต่ปล่อยจนแท่งไม้ มาถึงด้ านล่างของพื%นเอียง
[2 คะแนน]
(ข) จงใช้ทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ เพือหาขนาดความเร็วของแท่งไม้ ทดี ้ านล่างของพื%นเอียง
[2 คะแนน]
(ค) จงหาระยะทีสปริงยุบเข้ าไปมากทีสดุ โดยใช้ทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ กําหนดให้ สปริงมีค่าคง
ตัวเป็ น k 40 N/m
[3 คะแนน]

ข้อส

ข้อ C.1 พิจารณาการชนแบบยืดหยุ่นของมวลสองก้ อน โดยทีมวล 1.0kg เคลือนทีด้วยความเร็ว
8.0m/s ไปทางขวา เข้ าชนมวล 3.0kg ทีกาํ ลังเคลือนทีด้วยความเร็ว 2.0m/s ไปทางขวา (ไม่
มีแรงภายนอกใดๆ มากระทําต่อมวลทั%งสองนี% และให้ พิจารณาว่าเป็ นการชนในหนึงมิตเิ ท่านั%น) จงหา
ความเร็วของมวล 3.0kg ภายหลังการชน
[4 คะแนน]

ข้อ C.2 มวล 4.0kg เคลือนทีด้วยความเร็ว 6.0m/s ไปทางขวา เข้ าชนมวล 2.0kg ทีเคลือนที
ด้ วยความเร็ว 3.0m/s ไปทางซ้ าย แล้ วติดกันไป จงหาว่าในการชนครั%งนี% พลังงานจลน์ของระบบมวล
ทั%งสองลดลงกีจูล (ไม่มแี รงภายนอกใดๆ มากระทําต่อมวลทั%งสองนี% และให้ พิจารณาว่าเป็ นการชนใน
หนึงมิตเิ ท่านั%น)
[3 คะแนน]

ข้อ C.3 ใหญ่มวล 9m กับเล็กมวล m เดิมยืนนิงบนพื%นลืน ต่างออกแรงผลักกันทําให้ เคลือนออก
ห่างจากกัน จงหาว่าหลังจากผลักแล้ ว ใครจะมีพลังงานจลน์มากกว่า และมากกว่าเป็ นกีเท่าของคนทีมี
พลังงานจลน์น้อยกว่า (ไม่มแี รงภายนอกใดๆ มากระทําต่อมวลทั%งสองนี% และให้ พิจารณาว่าเป็ นการชน
ในหนึงมิตเิ ท่านั%น)
[3 คะแนน]
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ข้อ 6 ใบตองมวล 40 kg และฝ้ ายมวล 80 kg ยืนนิงอยู่บนลานนํา% แข็งลืนมาก ทั%งสองอยู่ห่างกัน
เป็ นระยะ 0.90 m และใบตองอยู่ห่างจากกําแพงเป็ นระยะ 4.0 m จากนั%นทั%งสองคนก็ผลักกัน
เพือให้ ออกห่างจากกัน และพบว่าฝ้ ายเคลือนออกไปทางขวาด้ วยความเร็ว 0.5 m/s กําหนดให้ ระบบ
ประกอบด้ วยใบตองและฝ้ าย ให้ คดิ ว่าเป็ นปัญหาในหนึงมิติ และให้ ประมาณว่ าใบตองและฝ้ ายเป็ น
อนุภาค

ࡶࡑࡌࡤ࠾

ࡔᕉࡩ࡙

(ก) ก่อนผลักกัน จงหาตําแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลของระบบใบตองและฝ้ าย เมือวัดจากกําแพง
[H คะแนน]
(ข) มีแรงใดบ้ างทีเป็ นแรงภายนอกทีมากระทําต่อระบบใบตอง-ฝ้ าย ในขณะทีคนทั%งสองผลักกัน และ
แรงลัพธ์ของแรงภายนอกมีขนาดเป็ นศูนย์หรือไม่
[2 คะแนน]
(ค) หลังจากผลักกัน ขณะทีใบตองอยู่ห่างจากกําแพง 1.0 m จงหาตําแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล เมือ
วัดจากกําแพง ให้ เหตุผลด้ วย
[2 คะแนน]
(ง) ขณะทีใบตองอยู่ห่างจากกําแพง 1.0 m ฝ้ ายอยู่ห่างจากกําแพงเท่าใด
[2 คะแนน]
(จ) เมือใบตองเคลือนทีมาถึงกําแพงแล้ วอยู่นิงด้ วยการเกาะกําแพงไว้ เป็ นเวลา 4.2 s จงหาว่า
ขณะนั%น จุดศูนย์กลางมวลของระบบใบตองและฝ้ าย อยู่ห่างจากกําแพงเป็ นระยะเท่าใด [H คะแนน]

ข้อส

ข้อ 7 คานบางยาว 3.0 m มีมวลต่อหน่วยความยาวทีตาํ แหน่งต่างๆ เป็ น
x เป็ นตําแหน่งในหน่วย m วัดจากจุด P ดังรูป

6x k
kg/
kg/m โดยที

L = 3.0 m

P

x

(ก) จงแสดงว่าคานนี%มมี วล 27 kg
[2 คะแนน]
[2 คะแนน]
(ข) จงแสดงว่าจุดศูนย์กลางมวลของคานนี%อยู่ทรี ะยะห่าง 2.0 m วัดจากจุด P
(ค) จงใช้ นิยามของโมเมนต์ความเฉือยเพือแสดงว่าโมเมนต์ความเฉือยของคานรอบแกนนิงทีผ่านจุด P
และตั%งฉากกับคานมีค่าเท่ากับ 121.5 kg m2
[3 คะแนน]
ࡴ࠸ࡐࡐࡻ࠾

P

x
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(ง) จงแสดงว่าค่าโมเมนต์ความเฉือยของระบบคานทีมที รงกลมตันมวล 4.0kg รัศมี 0.50 m ติด
อยู่ตรงปลาย รอบแกนนิงทีผ่านจุด P และตั%งฉากกับคาน มีค่าเท่ากับ 170.9 kgm2
กําหนดให้ โมเมนต์ความเฉือยของทรงกลมตันรอบแกนทีผ่านจุดศูนย์กลางมวลของทรงกลมมีค่า
เท่ากับ 0.40kgm2
[3 คะแนน]
ࡴ࠸ࡐࡐࡻ࠾

P

ข้อ 8.1 นําคานในข้ อ 7(ง) มาวางในแนวดิงรอบสลักลืนซึงตรึงไว้ ทจี ุด P
(ก) ใช้ มอื จับคานให้ เอียงจนคานทํามุม 30 กับแนวดิง ดังรูป
แล้ วปล่อยมือ ระบบจะล้ มลง จงหาขนาดและทิศทางของทอร์ก
รอบจุด P ทีกระทําต่อระบบ ณ ขณะนั%น [3 คะแนน]

ข้อส

(ข) ขณะทีคานทํามุม 30 กับแนวดิง จงหาขนาดของความเร่งของ
จุดศูนย์กลางมวลของทรงกลมตัน [2 คะแนน]

P

ข้อ 8.2 ปล่อยทรงกลมตันมวล M รัศมี R ให้ กลิ%งแบบไม่ไถลลงมาตามพื%นเอียง ทีมรี ะยะตามแนว
พื%นเอียง แล้ วกลิ%งแบบไม่ไถลต่อไปบนพื%นระดับฝื ด จงหาว่าเมือทรงกลมตันนี% กลิ%งแบบไม่ไถลไปตาม
พื%นระดับเป็ นระยะ 0.5 จุดศูนย์กลางมวลของทรงกลมนี%จะมีอตั ราเร็วเท่าใด
[5 คะแนน]
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ข้อ 9 (ข้ อย่อยละ 2.5 คะแนน)
9.1 ลูกเหล็กมวล m ตกลงในถังนํา% มัน ซึงมีแรงต้ านการเคลือนทีขนาด f bvn เมือ b และ n
เป็ นค่าคงตัว และ v คืออัตราเร็วของลูกเหล็กในนํา% มัน จงหาอัตราเร็วปลาย (terminal speed)
ของลูกเหล็กนี%

9.2 ผูกวัตถุอนั หนึงไว้ กบั เชือก แล้ วแกว่งให้ เคลือนทีเป็ นวงกลมในระนาบดิงในทิศทวนเข็มนาฬกิ า
โดยในขณะทีวัตถุเคลือนทีถงึ จุด P พบว่าอัตราเร็วเชิงมุมของวัตถุน% ลี ดลง แรงตึงเชือกมีขนาด
เปลียนแปลงหรือไม่อย่างไร

P

9.3 อนุภาคมวล 0.50 kg เคลือนทีไปทางตะวันออก (ขวา) ด้ วยความเร็ว 4.0 m/s เข้ าชนกับอีก
อนุภาคหนึงทีมมี วลเท่ากันและกําลังเคลือนทีไปทางใต้ ด้วยความเร็ว 3.0 m/s หลังจากการชน
ทั%งคู่ตดิ กันไปกลายเป็ นอนุภาคเดียว จงวาดเวกเตอร์โมเมนตัมของอนุภาคเดียวนี%หลังการชน
Py (kg m/s)
2

-2

2

Px (kg m/s)

ข้อส

-2

9.4 อนุภาคมวล m กําลังหมุนในแนวระดับเป็ นวงกลมรอบแกนนิง ด้ วยอัตราเร็ว v ดังรูป จงวาด
รูปลูกศรแสดงทิศของโมเมนตัมเชิงมุมรอบจุด o
แกนหมุน (อยู่นิง)
m

v (พุ่งเข้า)
o
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