การทดลองเสมือนเรื่องความเรงโนมถวงของโลก
http://www.electron.rmutphysics.com/g
ทดลองการตกอยางอิสระ (Free falling) โดยปลอย
คอมพิวเตอรยี่หอแอปเปลลงจากดาดฟาของตึก ทานจะไดฝก
วาดกราฟ ระหวางระยะทาง y กับเวลา t และนําไป
คํานวณหาคา g มีวีดีโอการทดลองใหไดชมดวย คลิกคะ
ใบบันทึกผลการทดลอง
บันทึกใหดูเปนตัวอยาง 1 คา ถัดจากนั้นทานบันทึกเอง
ทั้งหมด ชอง t กับ y ไดจากการทดลองสวน
ชอง t2 คํานวณจากเครื่องคิดเลข คาที่ไดทั้งหมดนําไปเขียน
กราฟที่กําหนดมาตราสวนใหแลว

ทดลองใส 2 คาแรกใหดูเปนตัวอยาง ทีเหลือทานใสดวยตนเอง
t(s)

t2(s2)

y (m)

0.00

12.84

0

0.033

12.71

0.1089

วาดกราฟระหวาง y (แกนตั้ง) กับ t2 (แกนนอน)

y (m)
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จาก y = 1/2 gt
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= _________

g experiment = 2 x slope = _________ m/s2 เทียบกับคา 9.8 m/s2

gexperiment − 9.8
เปอรเซนตความผิดพลาด =

9.8

× 100%

t2 (s2)

วีดีโอการศึกษา
นักวิทยาศาสตรทดลองปลอยขนนกกับเหรียญบาทในหลอด
สูญญากาศ ขนาดใหญ

จงกากบาทคําตอบที่ถูกตอง
คําถาม
อะไรตกไดเร็วกวาในหลอดสูญญากาศ
ก. ขนนก
ข. เหรียญ
ค. เร็วเทากันทั้งคู
คําตอบนาประหลาดใจสุดๆ พรอมกับมีการทดลองปลอย ขนนกและฆอนบนดวงจันทรใหดูดวย คลิกคะ

คําถาม
เราสามารถเอาชีวิตรอดจากลิฟทที่กําลังตกนั้นดวยการกระโดดออกมาไดหรือไม
ก. ได
ข. ไมได
ค. ตองเปนลิฟตที่ไมมีหลังคาเทานั้น
คําตอบคืออะไร คลิกครับ

น้ําหนักของทานเทากับ ________kg
ดาวพุธ

น้ําหนักของทานบนดาวพฤหัสบดีเทากับ __________kg
น้ําหนักของทานบนดาวเคราะหแคระพลูโตเทากับ __________kg
ปลอยลูก Apple จากบนตึกเอมไพรสเตท หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ และ
ฯลฯ เครื่องคอมพิวเตอรจะคํานวณหาเวลาและความเร็วของลูก
Apple ขณะตกถึงพื้นใหทานไดทราบ
บันทึกคาโดยเลือกสถานที่หนึ่ง
ความสูงของ ___________________คือ _____________เมตร ใช
เวลาการตก _______วินาที

การตกของผูหญิงคนหนึ่ง
คําถาม
การตกของผูหญิงคนนี้เปนการตกแบบอิสระ ใช
หรือไม อธิบายเหตุและผล
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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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

ฟสิกสราชมงคล

