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จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาพบว่า ขดลวดโซลินอยด์ 1 ขดจะให้ค่าสนามแม่เหล็กท่ีมีความเข้มที่นักศึกษาต้องการ ก็ต่อเมื่อมีกระแส 3 A ไหล
ผ่าน แต่ว่าด้วยกระแสค่านี้จะท าให้ขดลวดร้อนจนเกินไป และนักศึกษาพบว่าถ้าใช้กระแสเพียง 1 A เส้นลวดจะไม่ร้อน 
ดังนั้น นักศึกษาจะต้องเพ่ิมให้มีขดลวดกี่ขดจึงจะได้ค่าสนามแม่เหล็กเท่ากับที่นักศึกษาต้องการด้วยกระแสเพียง 1 A นี้ 

2. ขดลวดโซลินอยด์อันหนึ่งมีพ้ืนที่หน้าตัดสม่ าเสมอ มีจ านวนขด 1000 ขดในความยาวรวม 10 เซนติเมตร และมีค่าความ
เหนี่ยวน าไฟฟ้า 2 มิลลิเฮนรี (2 mH)  ถ้าตัดขดลวดโซลินอยด์นี้ออกเป็นสองส่วนโดยให้ส่วนหนึ่งยาว 4  เซนติเมตร 
(จ านวน 400 ขด) และ อีกส่วนยาว 6 เซนติเมตร (จ านวน 600 ขด) แล้วน ามาต่อกันแบบขนาน จะได้ค่าความเหนี่ยวน า
ไฟฟ้าใหม่เป็นเท่าใด 

3. ความต่างศักย์ตกคร่อมขดลวดเหนี่ยวน าที่มีค่าสภาพเหนี่ยวน า mH15.0L มีค่า
เท่าใด ถ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดก าลังมีค่าเพ่ิมข้ึนในอัตรา A/s012.0  

4. ในวงจรกระแสตรง RL ดังรูป ก าหนดให้แบตเตอรีมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 20 โวลต์ วงจรมี
ค่าความต้านทาน 10 โอห์ม และ ค่าความเหนี่ยวน า 5 เฮนรี  ในตอนเริ่มต้นไม่มี
กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร 
a. วงจร RL นี้มีค่าคงตัวเวลาเท่าใด 
b. หลังจากสับสวิทช์ไปที่ a เป็นเวลา 10 วินาที จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเท่าใด 
c. หลังจากกระแสไฟฟ้าในข้อ b. มีค่าคงตัวแล้วสับสวิทช์ไปที่ b หลังจากสับสวิทซ์ไปที่ b เป็นเวลา 10 วินาที จะมี 

กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเท่าใด 
5. พิจารณาวงจรด้านล่างนี้ โดยสวิทช์ S เปิดเช่นนี้เป็นเวลานานมากแล้ว 

 
a. ที่วินาทีที่ 0 ปิดสวิทช์ S ลง จะมีกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน 00.3 , 00.2  กับ 00.6  เท่ากับเท่าใด 
b. หลังจากปิดสวิทช์ S ลงเป็นเวลานานมากแล้ว จะมีกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน 00.3 , 00.2  กับ 00.6

เท่ากับเท่าใด 
c. หลังจากปิดสวิทช์ S ลงเป็นเวลานานมากแล้ว ความต่างศักย์ตกคร่อมตัวต้านทาน 00.3 , 00.2  กับ

00.6  เท่ากับเท่าใด 
d. หลังจากปิดสวิทช์ S ลงเป็นเวลานานมากแล้ว ก็เปิดขึ้นมาใหม่อีก ทันทีที่เปิดขึ้นมา ความต่างศักย์ตกคร่อม ตัว

ต้านทาน 00.3 , 00.2  กับ 00.6  เท่ากับเท่าใด  
 

6. จากวงจรดังรูป เริ่มต้นอัดประจุบนตัวเก็บประจุจนเต็ม หลังจากนั้นยกสวิทช์ S2 ออกและต่อสวิทช์ S1 เพ่ือให้มีการคาย
ประจุจากตัวเก็บประจุผ่านตัวเหนี่ยวน าไฟฟ้า  เป็นวงจร LC 
a. จงหาความถ่ีเชิงมุมของการแกว่งกวัดของกระแสไฟฟ้า 
b. จงหาอัมปลิจูดของกระแสไฟฟ้าที่แกว่งกวัดในวงจร  
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7. วงจรด้านล่างนี้ มีค่าคงตัวเวลาเท่ากับเท่าใดบ้าง โดยก าหนดให้  2000R , mH0.101 L และ mH0.152 L  

 
8. เครื่องก าเนิดกระแสสลับอย่างง่าย ใช้การหมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็กคงตัว ถ้าเราสามารถสร้างสนามแม่เหล็กคงตัวขนาด 

2.50 T และหมุนขดลวดสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 25 cm ยาว 20 cm ตัดผ่านสนามแม่เหล็กนี้ เราจะต้องหมุนขดลวดนี้ตัด
สนามแม่เหล็กด้วยความถ่ีกี่ Hz จึงจะให้แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับที่มีอัมปลิจูด 200.0 V 
 

9. เมื่อน าอุปกรณ์ต่อไปนี้มาต่อกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มุมเฟสของความต่างศักย์ตกคร่อมอุปกรณ์มีค่า ตรงกับ น า 
หรือ ตาม มุมเฟสของกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ ถ้านักศึกษาตอบว่าน าหรือตามให้ตอบด้วยว่า น าหรือตามกี่องศา 

a. ความต่างศักย์ตกคร่อมตัวเหนี่ยวน ามีมุมเฟส_______มุมเฟสของกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวน าอยู่____องศา 
b. ความต่างศักย์ตกคร่อมตัวเก็บประจุมีมุมเฟส_______มุมเฟสของกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุอยู่____องศา 
c. ความต่างศักย์ตกคร่อมตัวต้านทานมีมุมเฟส_______มุมเฟสของกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานอยู่_____องศา 

10. ในรูปด้านข้างนี้แสดงเฟเซอร์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้า A, B และ C 
a. ค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขณะที่แสดงในรูปมีค่าเท่าใด 

 
b. ค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขณะที่แสดงในรูป ก าลังเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือเท่าเดิม 

 
11. วงจร RLC ดังรูป แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับมีความถ่ีเชิงมุม 100 เรเดียนต่อวินาที 

(rad/s) และ อัมปลิจูดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น 100 โวลท ์
a. จงหาค่าความต้านทานเชิงซ้อน (impedance) ของวงจร 
b. ค่ากระแสไฟฟ้ายังผล Irms ของวงจรนี้เป็นเท่าใด 
c. ค่าแฟคเตอร์ก าลัง (power factor) ของวงจรนี้เป็นเท่าใด 
d. ค่าก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยของวงจรนี้เป็นเท่าใด 
e. ถ้าต้องการให้เกิดเรโซแนนซ์ในวงจรนี้ เราต้องเปลี่ยนความถี่ของ

แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับหรือไม่ ถ้าต้องเปลี่ยน จะเปลี่ยนเป็นกี่ 
เรเดียนต่อวินาที 
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