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บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโคง
7.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล
เฉลยแบบฝกหัด 7.1 (หนา 223)
1. ตอบ กอนหินตกหางจากจุดขวางในแนวระดับเทากับ 80 เมตร
2. ตอบ ความเร็วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโตะเทากับ 2.2 เมตรตอวินาที ในแนวระดับ
3. ตอบ ความเร็วที่ใชในการขวางกอนหินในแนวระดับเทากับ 14 เมตรตอวินาที
4. ตอบ ก. วัตถุลอยอยูในอากาศเปนเวลา 6.1 วินาที
ข. วัตถุจะขึ้นไปไดสูงสุดจากพื้น 46 เมตร
5. ตอบ ก. ลูกบอลขึ้นไปไดสูง 19.6 เมตร
ข. ความเร็วของลูกบอลที่ออกจากเทามีคาเทากับ 22.6 เมตร/วินาที

7.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
เฉลยแบบฝกหัด 7.2 (หนา 245)
1. ตอบ ก. คาบของการเคลื่อนที่ของวัตถุเทากับ 0.2 วินาที
ข. ความถี่ของการเคลื่อนที่ของวัตถุเทากับ 5 รอบตอวินาที
ค. อัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุเทากับ 62.8 เมตรตอวินาที
2. ตอบ ความเรงสูศูนยกลางของวัตถุเทากับ 100 เมตรตอวินาที2
3. ตอบ ความเรงสูศูนยกลางของลูกยางกลมมีคาเทากับ 1.3 × 103 เมตรตอวินาที2
4. ตอบ ก. แรงสูศูนยกลางของจุกยางมีขนาดเทากับ 1.1 นิวตัน
ข. ความเรงสูศูนยกลางของจุกยางมีขนาดเทากับ 27 เมตรตอวินาที2
5. ตอบ อัตราเร็วของดวงจันทรเทียบกับโลกเทา 3.68 × 103 กิโลเมตรตอชั่วโมง
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เฉลยแบบฝกหัดทายบทที่ 7
เฉลยปญหา (หนา 249-254)
1. ตอบ ก. กระโดดบนพื้นโลกไดระยะทางไกล 9.8 เมตร
ข. กระโดดบนผิวดวงจันทรไดไกล 59 เมตร
2. ตอบ ก. ความเร็วของกอนหินที่จุดสูงสุดเทากับ 25.5 เมตรตอวินาที มีทิศทางในแนวระดับ และความสูง
ของกอนหินที่จุดสูงสุดเทากับ 11.0 เมตร
ข. เวลาทั้งหมดที่กอนหินอยูในอากาศเปน 3.0 วินาที
ค. กอนหินตกถึงพื้นไดระยะทางไกล 76.4 เมตร
ง. จุดสูงสุดอยูหางจากจุดตั้งตนเปนระยะทาง 39.8 เมตร
3. ตอบ ลูกกอลฟตกไดระยะทางในแนวราบ เทากับ 10 เมตร
4. ตอบ ชวงเวลาที่ลูกฟุตบอลใชเคลื่อนที่จนกระทั่งตกถึงพื้นมีคา 2.0 วินาที
6. ตอบ วัตถุมวล B จะตองยิงขึ้นไปในแนวดิ่งดวยความเร็วตน u2 เทากับ 20 เมตรตอวินาที
7. ตอบ กอนหินตกหางจากตึกในแนวระดับ 4.4 เมตร
8. ตอบ ลูกปนจะเจาะตนไมที่ความสูงจากพื้นดิน 1.3 เมตร
9. ตอบ อัตราเร็ว uB มีขนาด 20 3 เมตรตอวินาที หรือ 34.6 เมตรตอวินาที
10. ตอบ ลูกแกวจะตกลงบนบันไดครั้งแรกในขั้นที่ 9
11. ตอบ ถาแกวงจุกยางใหเร็วขึ้นจนทําใหนอตเคลื่อนที่จนหยุดนิ่ง เสนเชือกจะเอียงทํามุม θ กับแนวระดับ
เหมือนเดิม
12. ตอบ จุกยางมีอัตราเร็ว 8 เมตรตอวินาที
13. ตอบ แรงดึงของเสนเชือก 5 นิวตัน
14. ตอบ ขนาดความเรงสูศูนยกลางของผูโดยสารมีคาเทากับ 0.2π 2 เมตรตอวินาทีกําลังสอง
15. ตอบ รัศมีการเคลื่อนที่เปน 0.75 เมตร
16. ตอบ แรงดึงของเสนเชือกเมื่อลูกตุมผานจุดต่ําสุดมีคาเทากับ mg (3 − 2 cos θ )
17. ตอบ ก. เชือกจะขาดเมื่อมุม θ โตกวา 78.7 องศา
ข. เชือกจะขาดเมื่ออัตราเร็วเชิงมุมมากกวา 5 เรเดียนตอวินาที
18. ตอบ ก. แรงดึงของเชือกเสนลางเทากับ 16.3 นิวตัน
ข. ความถี่ของการเคลื่อนที่ของวัตถุเทากับ 2.5 รอบตอวินาที
20. ตอบ ดาวเทียมดวงนี้เคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วเชิงเสน 2.78 ×103 เมตรตอวินาที
21. ตอบ อัตราสวนระหวางอัตราเร็วเชิงเสนของดาวเทียม A และ B เปน 2 :1
22. ตอบ เมื่อถนนเปยก รถคันนี้ควรใชอัตราเร็วขณะแลนเลี้ยวโคงไมเกิน 10.4 เมตรตอวินาที
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เฉลยปญหาทาทาย (หนา 254-258)
23. ตอบ ขณะที่กอนหินกลับตกมาถึงมือ รถอยูหางจากตําแหนง ก เปนระยะทาง 80 เมตร
24. ตอบ ตองปลอยสัมภาระเมื่อเฮลิคอปเตอรอยูหางจากเรือ 297 เมตร ในแนวระดับ
25. ตอบ มุมระหวางทิศทางของความเร็วตนกับแนวระดับมีขนาด 68 องศา
26. ตอบ วัตถุที่หลุดจากตําแหนง A ตกถึงพื้นไกลกวาวัตถุที่หลุดจากตําแหนง B เทากับ
27. ตอบ รัศมีการของที่ของมวล m เทากับ 0.2 เมตร
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28. ตอบ มุมที่เสนเชือกเอียงทํามุมกับแนวดิ่งมีคา arccos 

29. ตอบ รัศมีการเคลื่อนที่มีคาเทากับ 2.5 เมตร
30. ตอบ แรงเสียดทานระหวางยางกับถนนในแนวรัศมีความโคงขณะที่รถยนตวิ่งทางโคงเปน 600 นิวตัน
31. ตอบ อัตราเร็วของรถคันที่ 2 เปน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง
32. ตอบ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางลอรถกับพื้นถนนขณะฝนตกเปนรอยละ 25 ของพื้นถนนแหง
33. ตอบ ก. กลองพัสดุใชเวลาในการเคลื่อนที่เทากับ 1.7 วินาที
ข. กลองพัสดุถูกขวางดวยอัตราเร็ว 10 เมตรตอวินาที
ค. ความเร็วของกลองพัสดุขณะที่ตกถึงผูรับเทากับ 12 เมตรตอวินาที ทํามุม −53.1 องศากับแนวระดับ
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