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Halliday

1. 19/6 ที่อุณหภูมิ ศูนย องศาเซลเซียส ยางรถยนตซึ่งมีอากาศขางใน มีปริมาตร 1.64 × 10 −2 m 3 และความดันเกจ
165kPa จงหาความดันเกจของอากาศภายในยางรถยนตนี้ เมื่อปริมาตรและอุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนไปเปน
1.67 × 10 −2 m 3 และ 27 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ( ความดันเกจ คือความดันที่เทียบกับความดันบรรยากาศ
Pg = P − Pa เมื่อ ความดันบรรยากาศมีคาเทากับ 1.01 × 10 5 Pa )
2. 19/9 กลองใบหนึ่ง ประกอบดวยกาซอุดมคติสองชนิด ชนิดแรกมีมวลตอโมล (Molar Mass) M1 จํานวน 2 โมล ชนิดที่
สองมีมวลตอโมลเปน M2 = 3M1 จํานวน 0.5 โมล จงหาอัตราสวนของความดันของกาซชนิดที่สอง ตอ ความดันของกาซ
ทั้งหมด เมื่อคิดวากาซทั้งสองชนิดไมมีปฏิกิริยาเคมีตอกัน
3. 19/20 ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตยประกอบดวยอิเล็กตรอนอิสระ มีความดันและอุณหภูมิเปน 0.03Pa และ
2 × 10 6 K ตามลําดับ จงหาความเร็ว rms ของอิเล็กตรอนอิสระนี้ โดยในที่นี้พิจารณาวาอิเล็กตรอนอิสระเปนกาซใน
อุดมคติ ( มวลของอิเล็กตรอนมีคาเทากับ 9.11 × 10 −31 kg )
4. 19/21 ลําของกาซไฮโดรเจนวิ่งดวยความเร็ว 1 km/s ชนผนังดวยมุม 55 องศา เทียบกับแนวตั้งฉากของระนาบผนังบน
พื้นที่ 2 cm3 โดยอัตราเร็วในการชนผนังนั้นมีคาเทากับ 1023 โมเลกุลตอวินาที จงหา ความดันที่กระทํากับผนัง ของลํากาซ
นี้ ( แตละโมเลกุลของกาซไฮโดรเจนมีมวลเทากับ 3.3 × 10 24 g )
5. 19/23 พลังงานจลนเฉลี่ยในการเลื่อนที่ของกาซไนโตรเจน ที่อุณหภูมิ 1600 K มีคาเทาใด ?
6. 19/33 อนุภาค 4 ตัว มีความเร็ว 200 m/s, 2 ตัวมีความเร็ว 500 m/s และอีก 4 ตัว มีความเร็ว 600 m/s จงหา ความเร็ว
เฉลี่ย ความเร็ว rms ของอนุภาคทั้ง 10 ตัวนี้
7. 19/38 ที่อุณหภูมิเดียวกัน กลองใบที่หนึ่งประกอบกาซซึ่งมีมวลโมเลกุลเปน m1 มีความดัน P1 และมีความเร็ว rms เปน
vrms1 กลองใบที่สองประกอบดวยกาซอีกชนิดหนึ่งที่มีมวลโมเลกุลเปน m2 ความดัน P2 = 2P1 และมีความเร็วเฉลี่ยเปน
vavg2 = 2vrms1 จงหาอัตราสวนมวลโมเลกุลของกาซทั้งสอง ( m1/m2)
8. 19/39 จากกราฟแสดงการกระจายตัวของความเร็วของกาซ N อนุภาคตามรูปขางลาง จงหาคาของ av0, vavg/v0, vrms/v0,
และ จํานวนอนุภาคที่ความเร็วอยูในชวง 1.5v0 และ 2v0 (ขอสังเกต P(v) = 0; v > 2vo )
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9. 19/43 อากาศที่มีมวลตอโมล M g/mol ภายในหองซึ่งมีปริมาตรเปน V ถูกเพิ่มอุณหภูมิจาก T1 ไปเปน T2 ที่ความดันคงที่
P0 จงหามวลของอากาศที่เหลือในหองนั้น
10. 21/8 จงหาความเร็ว rms ของกาซออกซิเจน เมื่ออะตอมของฮีเลี่ยม มีความเร็ว rms เปน 1350 m/s โดยที่มวลตอโมลของ
กาซออกซิเจนและมวลอะตอมของฮีเลี่ยมมีคาเทากับ 32 g/mol และ 4 g/mol ตามลําดับ
11. 21/18 ภายในกระบอกสูบประกอบดวยอากาศซึ่งมีมวลตอโมล 28.9 g/mol โดยกําหนดให CV = 5R / 2 ที่อุณหภูมิ
300 K ปริมาตรและความดันเริ่มตน 0.35 m3 และ 200 kPa ตามลําดับ จงหา
ก) ความรอนจําเพาะที่ปริมาตรคงที่ CV ในหนวยของ J/kg.Co
ข) มวลของอากาศในกระบอกสูบ
ค) พลังงานที่ตองใหกับอากาศในกระบอกสูบเพื่อทําใหมีอุณหภูมิเปลี่ยนเปน 700 K เมื่อปริมาตรคงที่
ง) เหมือนกันกับขอ ค) แตพิจารณาที่ปริมาตรไมคงที่
12. 21/33 จงหาความจุความรอน (nC v, p ) ของกาซในอุดมคติอะตอมคู (Ideal diatomic gas) จํานวน 2 mol ทั้งที่รวมผล
ของการสั่นและไมรวมผลการสั่นของโมเลกุล ที่ปริมาตรคงที่และที่ความดันคงที่
13. 21/41 จงหาอุณหภูมิของกาซฮีเลี่ยม ที่ทําใหกาซมีความเร็วเฉลี่ยเทากับความเร็วหลุดพนของทั้งโลก
( 1.12 × 10 4 m / s ) และ ดวงจันทร ( 2.37 × 10 3 m / s ) เมื่ออะตอมของฮีเลี่ยมมีมวล 6.67 × 10 −27 kg
14. 21/49 จงหาระยะทางอิสระเฉลี่ยของกาซอากอน ที่ถูกบรรจุไวในกลองปริมาตร 1m 3 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
ความดัน 1 บรรยากาศ เมื่อพิจารณาอะตอมของกาซอากอนเปนเปนทรงกลมรัศมี 3.1 × 10 −10 m และจงหาความดัน
ของกาซนี้ที่ระยะทางอิสระมีคาเปน 1m และ 3.1 × 10 −10 m
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การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร
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