การทดลองเสมือนเรื่องคลื่นนิ่ง
http://www.electron.rmutphysics.com/standing-wave/

คลื่นนิ่งในไวโอลิน คลิกครับ

คลื่นนิ่งในขลุย คลิกครับ

คลื่นนิ่งในเปยโน คลิกครับ

ใหทานเลือกเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่ง ไมจําเปนตองเปนไวโอลิน
แตในที่นี้ยกตัวอยางไวโอลินใหดูเปนตัวอยาง
ใบบันทึกผลการทดลอง
เมื่อสายของไวโอลินสั่น คลื่นจะเคลื่อนที่ไปสะทอนที่ปลายสาย และกลับเฟส ผสมเขากับคลื่นที่วิ่งเขา
ไปมา เกิดเปนคลื่นนิ่งขึ้น
กดปุม 1 st , 2 nd , 3 nd วาดรูปแตละครั้ง กดเพียงปุมเดียว ถาแสดง 2 ปุมขึ้นไปพรอมกัน แสดงวา
ใหหาคลื่นรวมของฮารโมนิก วาดกราฟสําหรับไวโอลินใหดูเปนตัวอยาง สําหรับ 1 st ตอจากนั้น ทานวาด
ดวยตนเอง
Harmonic

รูปภาพของคลื่น
ตัวอยาง

1 st

2 nd

3 nd

1 st + 3 nd

วีดีโอการศึกษา
สะพานทาโคมาแนโรว ในอเมริกา พังทลายลง
เนื่องจากลมที่พัดมากระทบกับสะพาน มีความถี่เทากับ
ความถี่ธรรมชาติของการสั่นของสะพาน จึงทําใหสะพาน
แกวงแรงขึ้น จนพังในที่สุด. คลิกเพื่อดูภาพยนตรและ
ทฤษฎีการพังครับ ( windows media ขนาด 3 MB)

เสียงดับเทียนไข
นักวิทยาศาสตรเลนเครื่องดนตรี 3 ชนิด
1. แซ็กโซโฟน
2. กลองชุด
3. เบส
คลิกครับ ขนาด 4.4 MB

เสียงดนตรี กับคลื่นนิ่ง
โนตตัว C ของเสียงเปยนโน สมบัติการเลี้ยวเบน
ของคลื่นตรงมุมตึก และการทดลองการเลี้ยวเบนบนถาด
คลื่น คุณสมบัติรวมของการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
ขนาด 2.3 MB คลิกครับ

หลังจากดูวีดีโอแลวใหตอบคําถามตอไปนี้
1.

ความถี่ธรรมชาติคืออะไรจงอธิบาย
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.

การสั่นของสะพานแขวนเหมือนเครื่องดนตรีชนิดใด และ มีฮารโมนิกที่เทาใด
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.

กากบาทขอที่ถูกตอง

เราสามารถใชอะไรดับเทียนไขได
ก.
ข.
ค.
4.

แซ็กโซโฟน
กลองชุด
เบส
เสียงโนตตัว C สั่นดวยความถี่ต่ําสุดมีความถี่ ________HZ และสูงสุดมีความถี่ ________HZ

ทานจะใชคา FT และคา μ ที่กําหนดให หรือจะเลือกคาดวยตนเองก็ได

ใบบันทึกผล
กําหนดให FT = 2.0 N

มวลตอหนวยความยาว μ = 100 g/m L = 1 เมตร

N = จํานวนลูบ
N

fN ทดลอง

fN ทฤษฎี

1
2
3
4
fN ทดลอง

= ดูไดจากการทดลอง

เวลาแทนคา μ ลงในสมการ ใหเปลี่ยนหนวยเปน
kg/m กอน ดังนั้น μ ที่ใชแทนคาในหองทดลองใหหารดวย 1000
เชน μ = 100/1000 = 0.1 Kg/m เปนตน

* ทดลองดวยตนเอง
อธิบายการสะทอนของคลื่นที่ปลายตรึง-อิสระ

คลิกครับ

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง

คลิกคะ

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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แผนใสการเรียนการสอน
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แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ
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การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

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

