ข้ อสอบเข้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2550
1.

2.

3.

4.

5.

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่จากตาแหน่ง x = +1.0 เมตร ไปทางซ้ายจนถึงตาแหน่ง x = -3.0 เมตร
ใช้เวลา 4 วินาที หลังจากนั้นเคลื่อนที่ไปทางขวาจนถึงตาแหน่ง x = -1.0 เมตร ใช้เวลา 2
วินาทีจงหาอัตราเร็ วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่
1) 3/2 เมตรต่อวินาที
2) 1 เมตรต่อวินาที
3) 1/2 เมตรต่อวินาที
4) 1/3 เมตรต่อวินาที
วัตถุหนึ่งกาลังเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่ งในระยะทาง 3 เมตร ทาให้ในช่วง
ดังกล่าวมีผลต่าง องอัตราเร็ วเท่ากับ 2 เมตรต่อวินาที และมีผลรวมของอัตรเร็ วเท่ากับ 8
เมตรต่อวินาที ในระยะทาง 3 เมตรนี้ จะใช้เวลาในการเคลื่อนที่กี่วนิ าที
1) 3/8 วินาที
2) 1/2 วินาที
3) 3/4 วินาที
4) 1 วินาที
รถยนต์คนั หนึ่งวิง่ เป็ นเส้นตรงบนทางราบ เริ่ มเหยียบเบรกอย่างสม่าเสมอขณะที่มีอตั ราเร็ ว
36 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จนกระทัง่ หยุดนิ่ง ใช้เวลา 20 วินาที จงหาระยะทางทั้งหมดตั้งแต่
เริ่ มเหยียบเบรกจนถึงรถหยุด
1) 100 เมตร
2) 150 เมตร
3) 200 เมตร
4) 250 เมตร
โยนวัตถุข้ ึนไปในอากาศด้วยอัตราเร็ ว 20 เมตรต่อวินาที จงคานวณหาเวลาทั้งหมดตั้งแต่
เริ่ มโยนจนวัตถุตกลงมาที่ตาแหน่งเดิม
1) 1 วินาที
2) 2 วินาที
3) 3 วินาที
4) 4 วินาที
ออกแรงผลักวัตถุมวล 2 กิโลกรัมโดยค่อยๆเพิ่มแรงขึ้นอย่างสม่าเสมอจาก 0 ถึง 5 นิวตัน
ภายในเวลา 0.2วินาที ถามว่าวัตถุจะมีความเร็ วเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เมตร/วินาที
1) 0.125 เมตร/วินาที
2) 0.25 เมตร/วินาที
3) 0.5 เมตร/วินาที
3) 1.0 เมตร/วินาที

6.

7.

8.

9.

10.

ขว้างวัตถุข้ ึนไปในอากาศโดยทามุม 60 o กับแนวระดับหลังจากเริ่ มเคลื่อนที่จนถึงตาแหน่ง
สู งสุ ดข้อใดต่อไปนี้ถูก
1) ขนาดของความเร่ งลดลง
2) ขนาดของความเร่ งเพิ่มขึ้น
3) ขนาดของความเร่ งเท่าเดิม
3) ขนาดของความเร่ งเป็ นศูนย์
มวล 2, 3 และ 5 กิโลกรัม วางอยูท่ ี่ตาแหน่ง (0, 0) (4, 0) และ (2, 4) เมตรตามลาดับ ใน
ระนาบ XY จงหาตาแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลของระบบนี้
1) (1.2, 3.0)
2) (2.0, 2.0)
3) (2.0, 1.2)
4) (2.2, 2.0)
วางวัตถุมวล 2 กิโลกรัม บนพื้นเอียงลื่น และเอียงทามุม tan  = ¾ กับแนวระดับ จะต้อง
ออกแรงที่ขนานกับพื้นเอียงกี่นิวตัน กระทาต่อวัตถุ เพื่อให้วตั ถุยงั คงอยูน่ ิ่งได้ (กาหนดให้
g = 10 m / s 2 )
1) 10 N
2) 12 N
3) 15 N
4) 16 N
ขว้างวัตถุข้ ึนไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ วต้น 10 เมตร/วินาที เมื่อวัตถุข้ ึนไปได้สูงเป็ น
ครึ่ งหนึ่งของระยะสู งสุ ด วัตถุจะมีอตั ราเร็ วเท่าไร (กาหนดให้ g = 10 m / s 2 )
1) 2 เมตร/วินาที
2) 5 เมตร/วินาที
3) 5 2 เมตร/วินาที
4) 10 2 เมตร/วินาที
อนุภาคตัวหนึ่งเคลื่อนที่เป็ นวงกลมในแนวระดับด้วยอัตราเร็ วเชิงมุมคงที่ ข้อความใด
ต่อไปนี้ถูก
1) วัตถุมีความเร็ วคงที่
2) วัตถุมีความเร่ งคงที่
3) วัตถุมีคาบคงที่
4) วัตถุมีแรงเข้าสู่ ศูนย์กลางคงที่

11.

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับด้วยอัตราเร็ วเชิงมุมคงที่ เมื่อเวลาผ่านไป 2
วินาที วัตถุกวาดมุมได้ 60 o จงคานวณหาคาบของการเคลื่อนที่
1)


15

วินาที

2) 15 วินาที
3)
12.

13.

14.

15.


12

วินาที

4) 12 วินาที
อนุภาคตัวหนึ่งเคลื่อนที่แบบฮามอร์ นิกอย่างง่าย ข้อความใดต่อไปนี้ถูก
1) ตาแหน่งสมดุลจะมีอตั ราเร็ วต่าสุ ด
2) ตาแหน่งสมดุลจะมีอตั ราเร่ งต่าสุ ด
3) ความเร็ วจะมีทิศชี้เข้าสู่ ตาแหน่งสมดุลเสมอ
4) ความเร็ วจะมีทิศชี้เข้าสู่ ตาแหน่งสมดุลเสมอ
พิจารณาข้อความใดผิดของการแกว่งของลูกตุม้ นาฬิกาอย่างง่าย
1) เป็ นการเคลื่อนที่แบบฮามอร์นิกอย่างง่าย
2) เป็ นการเคลื่อนที่แบบซ้ ารอยเดิม
3) มีอตั ราเร็ วคงที่
4) มีพลังงานคงที่
ในการทดลองเพื่อหาความเร่ งโน้มถ่วง (g) ของดาวดวงหนึ่ง ปรากฏว่า เมื่อนาข้อมูลจาก
การทดลองมาเขียนกราฟระหว่างคาบยกกาลังสอง T 2 (S 2 ) กับความยาวของลูกตุม้ L
(m)ได้ความชันท่ากับ 4  S 2 / m จงคานวณหาค่า g ของดาวดวงนี้
1) 1 m / s 2
2) 10 m / s 2
3)  m / s 2
4) 10  m / s 2
วัตถุกาลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงเรี ยบเลื่อน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1) พลังงานของวัตถุกาลังลดลงเรื่ อยๆ ตามความสู งที่ลดลง
2) พลังงานศักย์ของวัตถุกาลังลดลงเรื่ อยๆ ตามความสู งที่ลดลง
3) พลังงานจลน์ของวัตถุกาลังลดลงเรื่ อยๆ ตามความสู งที่ลดลง
4) พลังงานสู ญหายในรู ปพลังงานความร้อน

16.

17.

18.

19.

20.

21.

พื้นที่เรี ยบลื่นสู ง 0.2 เมตร วัตถุมวล 1 กิโลกรัม จะต้องเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วอย่างน้อย
ที่สุดเท่าใดจากขั้นด้านล่าง วัตถุจึงจะเคลื่อนขึ้นขั้นบนได้
1) 1 เมตร
2) 2 เมตร
3) 4 เมตร
4) 8 เมตร
ออกแรงลากวัตถุที่วางนิ่งบนพื้นที่มีแรงเสี ยดทาน เป็ นเวลา 1 นาที ข้อใดกล่าวผิด
1) วัตถุเริ่ มเคลื่อนเมื่อแรงที่กระทามากกว่าแรงเสี ยดทานจลน์
2) ถ้าแรงที่ลากมากกว่าแรงเสี ยดทานวัตถุจะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ ง
3) หลังเวลา 1 นาที วัตถุจะเคลื่อนที่ชา้ ลงเรื่ อยๆ
4) หลังเวลา 1 นาที วัตถุเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรงตามแนวเดิม
การดลขนาด 100 นิวตันวินาที ทาให้วตั ถุมวล 1 กิโลกรัม เริ่ มเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วกี่เมตร
ต่อวินาที
1) 1 เมตรต่อวินาที
2) 10 เมตรต่อวินาที
3) 100 เมตรต่อวินาที
4) 1000 เมตรต่อวินาที
รถยนต์มวล 100 กิโลกรัม เริ่ มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งจนถึง 100 เมตรต่อวินาทีภายใน
เวลา 25 วินาที จงหาว่ากาลังของเครื่ องยนต์กี่วตั ต์
1) 250 วัตต์
2) 4000 วัตต์
3) 25000 วัตต์
4) 200000 วัตต์
โมเมนตัมมีนิยามคือ
1) ความพยายามที่จะเคลื่อนที่ไป
2) ความพยายามที่จะอยูน่ ิ่ง
3) ความพยายามที่จะลดพลังงานลงให้ต่าที่สุด
4) ความพยายามที่จะลดพลังงานลงให้สูงที่สุด
เมื่อวัตถุกอ้ นเล็ก วิง่ ชนวัตถุกอ้ นใหญ่ที่หยุดนิ่งแล้ววัตถุกอ้ นเล็กกระเด็นในทิศตรงข้ามกับ
ขาไป ข้อใดถูกต้อง
1) โมเมนตัมรวมหลงชนจะเป็ นศูนย์
2) โมเมนตัมหลังชนของก้นเล็กจะต้องเท่าเดิมแต่เป็ นลบ
3) โมเมนตัมรวมหลังชน มีขนาดเท่าเดิมและมีทิศตามทิศก่อนชน
4) โมเมนตัมก้อนใหญ่ตอ้ งเท่ากับก้อนเล็ก แต่มีทิศตรงข้าม

22.

23.

24.

25.

ลูกทรงกลมมวล 2 กิโลกรัม หยุดนิ่งกับที่มีลูกกลมอีกลูกมวล 1 กิโลกรัม วิง่ เข้ามาชนด้วย
อัตราเร็ ว 2 เมตร/วินาที หลังชนลูกกลมมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่กลับในทิศตรงข้ามกับ
ก่อนชนด้วยอัตราเร็ ว 1 เมตร/วินาที จงหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปของลูกที่สาม
1) 0.5 กิโลกรัม เมตร/วินาที
2) 1 กิโลกรัม เมตร/วินาที
3) 2 กิโลกรัม เมตร/วินาที
4) 3 กิโลกรัม เมตร/วินาที
จากข้อ 22. ถ้าไม่มีการสู ญเสี ยพลังงานระหว่างการชน มวล 2 กิโลกรัมจะเคลื่อนที่อย่างไร
1) 0.5 กิโลกรัม เมตร/วินาที
2) 1.0 กิโลกรัม เมตร/วินาที
3) 1.5 กิโลกรัม เมตร/วินาที
4) 2.0 กิโลกรัม เมตร/วินาที
ออกแรงถึงบันไดจักรยายยนต์ซ่ ึงยาว 0.3 เมตร ในตาแหน่งดังรู ปด้วยแรงขนาด 50 นิวตัน
จงหาทอร์ กที่กระทาต่อบันได

1) 15 นิวตันเมตร
2) 13 นิวตันเมตร
3) 7.5 นิวตันเมตร
4) 26 นิวตันเมตร
ลูกข่างมีโมเมนต์ความเฉื่ อย 1=1 กิโลกรัม.เมตร 2 หมุนด้วยความเร็ วรอบ 300 รอบ/วินาที
จงหาโมเมนตัมเชิงมุมของการหมุนลูกข่าง
1) 5 นิวตัน เมตร ต่อวินาที
2) 31.4 นิวตัน เมตร ต่อวินาที
3) 314 นิวตัน เมตร ต่อวินาที
4) 300 นิวตัน เมตร ต่อวินาที

26.

ถ้าลูกข่างหมุนตามทิศดังรู ป ทิศทางของโมเมนตัมเชิงมุมมีเท่าใด
1)
2)
3)
4)

27.

28.

29.

เมื่อเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ าทาให้ผวิ กระเพื่อมขึ้นลงจากระดับเดิม 600 รอบในเวลา 1 นาที
ถ้าระยะห่างระหว่างสันคลื่นที่อยูถ่ ดั กันวัดได้ เท่ากับ 30 เซนติเมตร จงคานวณหาอัตราเร็ ว
ของคลื่นผิวน้ า
1) 3 เมตร/วินาที
2) 6 เมตร/วินาที
3) 9 เมตร/วินาที
4) 12 เมตร/วินาที
จากการทดลองคลื่นผิวน้ าในถาดคลื่น ถ้าปรับกระแสไฟฟ้ าที่ผา่ นมอเตอร์ ทาให้ปุ่มกาหนด
คลื่นสั่นด้วยความถี่ลดลงเป็ น 0.5 เท่าของค่าเดิม ผลที่เกิดขึ้นจะเป็ นไปตามข้อใด
1) อัตราเร็ วของคลื่นมีค่าเป็ นครึ่ งหนึ่งของค่าเดิม
2) อัตราเร็ วของคลื่นมีค่าเป็ นสองเท่าของค่าเดิม
3) ความยาวคลื่นเป็ นครึ่ งหนึ่ งของค่าเดิม
4) ความยาวคลื่นเป็ นสองเท่าของค่าเดิม
คลื่นดลในเส้นเชือกกาลังคลื่นที่จากขาวไปซ้าย A และ B เป็ นจุดสองจุดบนเส้นเชือก ณ
เวลาหนึ่งรู ปร่ างของเส้นเชื อกเป็ นดังรู ปอยากทราบว่าถ้าเวล่ผา่ นไปอีกเล็กน้อยจุด A และ
B จะอยูท่ ี่ตาแหน่งใด
1)
2)
3)
4)

30.

ทิศขึ้น
ทิศลง
หมุนไปรอบๆตามทิศการหมุน
ทิศเปลี่ยนไปเรื่ อยๆไม่แน่นอน

ทั้ง A และ B เคลื่อนที่ไปทางซ้าย
A ต่ากว่าเดิม B สู งกว่าเดิม
A สู งกว่าเดิม B ต่ากว่าเดิม
ทั้ง A และ B ต่ากว่าเดิม

ข้อใดเป็ นหลักของฮอยเกนส์
1) เมื่อคลื่นเกิดการสะท้อนจะได้วา่ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
2) แต่ละจุดบนหน้าคลื่นถือได้วา่ เป็ นแหล่งกาเนิดคลื่นใหม่
3) แต่ละจุดบนหน้าคลื่นเดียวกันจะมีเฟสเหมือนกัน
4) ถูกทั้งข้อ 2) และข้อ 3)

31.

32.

แก้วใบหนึ่งบรรจุไว้ดว้ ยน้ ากับน้ าแข็ง ข้อความใดต่อไปนี้ สรุ ปได้ถูกต้องเมื่อมีน้ าแข็ง
บางส่ วนเริ่ มละลาย
1) ระดับน้ าในแก้วจะต่ากว่าระดับเดิม
2) ระดับน้ าในแก้วจะสู งกว่าระดับเดิม
3) ระดับน้ าในแก้วยังคงเหมือนเดิม
4) สรุ ปไม่ได้เนื่ องจากข้อมูลที่ให้มาไม่เพียงพอ
ภาชนะอันหนึ่งบรรจุไว้ดว้ ยน้ า โดยมีระดับน้ า ถ้ากาหนดให้ p A และ p B คือความดัน
ของเหลว ณ จุด A และจุด B ตามลาดับ ข้อใดต่อไปนี้ สรุ ปได้ถูกต้อง
1) p A =

33.

34.

1
2

pB

2) p A = p B
3) p A = 2p n
4) p A = 4p B
เครื่ องบินโบอิ้ง –737 มีมวล 2X10 4 กิโลกรัม มีพ้นื ที่ผวิ บนและผิวล่างของปี กเครื่ องบิน
เท่ากันคือ 100 ตารางเมตร จงหาผลต่างของความดันที่กระทาต่อพื้นที่ผวิ ของปี กบนกับ
ปี กล่างของเครื่ องบินในขณะที่เครื่ องบินกาลังบินในแนวระดับขนานกับพื้นโลก
(กาหนดให้ g = 10 m / s 2 )
1) 1000 N / m 2
2) 2000 N / m 2
3) 3000 N / m 2
4) 4000 N / m 2
น้ าไหลลงมาตามสายยางที่มีพ้นื ที่หน้าตัดเป็ นวงกลมขนาด 1.0 cm 2 ด้วยอัตราเร็ ว 4.0 m / s
จงหาอัตราเร็ วของน้ าในสายยางดังกล่าวถ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายยางลดลงเป็ น
1
เท่าของค่าเดิม
2

35.

1) 1.0 m / s
2) 4.0 m / s
3) 8.0 m / s
4) 16 m / s
เหรี ยญทองแดงมวล 5 กรัม ตกลงมาจากตึกสู ง 300 เมตร ถ้าความเร็ วปลายของเหรี ยญนี้
เท่ากับ 45 เมตร / วินาที และพลังงานกลส่ วนที่เหลือถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อนของ
เหรี ยญทองแดง จงหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของเหรี ยญทองแดงถึงตกถึงพื้น (กาหนดให้ค่า
ความจุความร้อนจาเพาะของทองแดงเท่ากับ 387 J / kg)
1) 2  c
2) 5  c
3) 9  c
4) 12  c

36.

37.

38.

39.

40.

จงหางานที่เกิดขึ้นเนื่องจากก๊าซหุ งต้มในถังบรรจุขนาด 5 ลิตร มีความดันเพิ่มขึ้นจาก 1
บรรยากาศเป็ น 3 บรรยากาศ
1) 0 จูล
2) 500 จูล
3) 1000 จูล
4) 1500 จูล
เมื่อเราสัมผัสวัตถุหนึ่งแล้วรู ้สึกเย็น ข้อใดต่อไปนี้สรุ ปได้ถูกต้อง
1) สภาพนาความร้อนของวัตถุมีค่าน้อยกว่าสภาพนาความร้อนของมือเรา
2) วัตถุมีพลังงานความร้อนน้อยกว่าพลังงานความร้อนของมือเรา
3) วัตถุมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของมือเรา
4) ถูกทั้ง 2) และ 3)
ถ้าระบบในภาชนะปิ ดที่มีผนังของภาชนะเป็ นฉนวนความร้อนมีพลังงานภายในลดลง 800
จูล ข้อความใดต่อไปนี้สรุ ปได้ถูกต้อง
1) ระบบสู ญเสี ยพลังงานในรู ปของความร้อนให้กบั สิ่ งแวดล้อมปริ มาณ 800 จูล
2) ระบบดูดกลืนพลังงานจากสิ่ งแวดล้อมในรู ปของความร้อนปริ มาณ 800 จูล
3) ระบบทางานให้กบั สิ่ งแวดล้อมปริ มาณ 800 จูล
4) สิ่ งแวดล้อมระบบทางานให้กบั ระบบปริ มาณ 800 จูล
จงหาค่ามุมวิกฤตระหว่างแก้ว (n=1.5) และอากาศ (n=1) เมื่แสงเดินทางมาจากแก้วไปสู่
อากาศ
1) sin 1 (0.667)
2) cos-1(0.667)
3) sin 1 (1.5)
4) cos-1(1.5)
วางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูน 20 เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 15 เซนติเมตร จะ
เกิดภาพจริ งหรื อภาพเสมือนที่ระยะเท่าไร
1) ภาพจริ ง ที่ระยะภาพ 8.6 เซนติเมตร
2) ภาพเสมือน ที่ระยะภาพ 8.6 เซนติเมตร
3) ภาพจริ ง ที่ระยะภาพ 60.0 เซนติเมตร
4) ภาพเสมือน ที่ระยะภาพ 60.0 เซนติเมตร

41.

42.

43.

44.

45.

วางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูน 20 เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร จะ
เกิดภาพจริ งหรื อภาพเสมือนที่ระยะเท่าไร
1) ภาพจริ ง ที่ระยะภาพ 6.67 เซนติเมตร
2) ภาพเสมือน ที่ระยะภาพ 6.67 เซนติเมตร
3) ภาพจริ ง ที่ระยะภาพ 10.0 เซนติเมตร
4) ภาพเสมือน ที่ระยะภาพ 10.0 เซนติเมตร
ชายคนหนึ่งยืนตะโกนเข้าใส่ หน้าผา เขาได้ยนิ เสี ยงสะท้อนกลับมาหลังจากตะโกนออกไป
1 วินาที ถ้าความเร็ วของเสี ยงในอากาศขณะนั้นเท่ากับ 350 เมตรต่อวินาที จงหาว่า
หน้าผาอยูห่ ่างจากชายคนนั้นเป็ นระยะทางเท่าไร
1) 35 เมตร
2) 175 เมตร
3) 350 เมตร
4) 700 เมตร
ชายคนหนึ่งยืนรอรับเพื่อนที่สถานีรถไฟ ขณะรถไฟกาลังแล่นเข้าสู่ สถานีดว้ ยอัตราเร็ ว
36 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ได้เปิ ดหวูดออกมาด้วยความถี่ 1000 เฮิรตซ์ อยากทราบว่าถ้าชาย
ผูน้ ้ ีจะได้ยนิ เสี ยงความถี่อย่างไร
1) น้อยกว่าเฮิรตซ์
2) มากกว่าเฮิรตซ์
3) เท่ากับเฮิรตซ์
4) ข้อมูลไม่เพียงพอ
โรงงานแห่งหึ่ งเปิ ดเครื่ องจักรเครื่ องหนึ่ง และวัดระดับความเข้มเสี ยงที่เกิดจากการทางาน
ของเครื่ องจักรได้ 80 เดซิ เบล ถ้าโรงงานนี้ปิดใช้งานเครื่ องจักรทั้งหมดที่มีอยู่ 20 เครื่ อง
จะวัดระดับความเข้มเสี ยงได้เท่าไร (สมมติให้ความเข้มเสี ยงที่ออกมาจากเครื่ องแต่ละ เครื่ อง
มีขนาดเท่ากันที่ตาแหน่งเครื่ องวัด)
1) 86 เดซิเบล
2) 93 เดซิเบล
3) 100 เดซิเบล
4) 160 เดซิเบล
ลวดความต้านทานเส้นหนึ่งยาว 3 เมตร มีความต้านทาน 45 โอห์ม ถ้าแบ่งลวดออกเป็ น
3 ส่ วนเท่าๆกัน และนามาต่อกันแบบขนาน จะได้ความต้านทานของลวดใหม่เท่ากับ เท่าไร
1) 5 โอห์ม
2) 9 โอห์ม
3) 15 โอห์ม
4) 45 โอห์ม

46.

ต่อวงจรดังรู ป จะมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านความต้านทาน 5 โอห์ม กี่แอมแปร์
1) 0.67 แอมแปร์
2) 1.0 แอมแปร์
3) 1.5 แอมแปร์
4) 2.0 แอมแปร์

47.

ประจุ +Q และประจุ +4 Q วางห่างกันเป็ นระยะทาง R ทาให้เกิดแรงกระทาต่อประจุ – Q
มีขนาดเท่ากับ F อยากทราบว่าจะเกิดแรงกระทาต่อประจุ +4 Q ขนาดเท่าไร
1) F
2) 4F
3) 16F
4) F / 4
ประจุ -Q และประจุ - Q วางห่างกันเป็ นระยะทาง 2R ดังรู ป จงหาขนาดของสนามไฟฟ้ า
ที่อยูก่ ่ ึงกลางระหว่างประจุท้ งั สอง

48.

1)

0

2)

2 KQ
R2
KQ 2
R2
KQ 2
4R 2

3)
4)
49.

50.

นาอิเล็กตรอนตัวหนึ่งไปวางนิ่งไวในสนามแม่เหล็กสม่าเสมอ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่
อย่างไรในสนามแม่เหล็กนี้
1) อิเล็กตรอนจะอยูน่ ิ่งกับที่เหมือนเดิม
2) อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงที่ตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก
3) อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ งคงที่ตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก
4) อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ งคงที่สวนทางทิศทางของสนามแม่เหล็ก
เส้นลวด 2 เส้นวางขนานกัน และมีกระแสไหลในทางเดียวกัน จะเกิดแรงอย่างไร
ระหว่างเส้นลวดทั้งสอง
1) เกิดแรงดึงดูดระหว่างเส้นลวดทั้งสอง
2) เกิดแรงผลักระหว่างเส้นลวดทั้งสอง
3) ไม่เกิดแรงระหว่างเส้นลวดทั้งสอง
4) ไม่สามารถบอกได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ
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