อั ตราสัมพั ทธ์
1. บั นไดยาว 3 เมตร วางพิง กำแพงปรากฎว่า บั นไดลืน่ ไถลโดยปลายล่างเคลือ่ นออกจากกำแพงด้วยอั ตราเร็ว 1
เมตร/วินาที จงหาว่าปลายบนจะเลือ่ นลงด้วยอั ตราเร็วเท่าใด ขณะทีป่ ลายล่างอยูห่ า่ งกำแพง 2 เมตร

็
่ วยอั ตรา 2 ลูกบาศก์ น้ วิ ต่อ นาที ทำให้ ลกู โปงขยายออกเป
่
2. เติม น้ำ ใส่ลกู โปงด้
นทรงกลมตลอด
จงหาอั ตราการ
่ รัศมี 4 นิ้ว
เปลีย่ นแปลงของรั ศมีเมือ่ ลูกโปงมี
ั ่ วยความเร็วของเชือก 15 ฟุต ต่อ
3. สมชายยืนบนท่าเรือซึง่ สูงกว่าระดั บนํ้า 10 ฟุต สาวเชือกดึงเรือบดเข้าหาฝงด้
นาที จงหาว่ามุมทีเ่ ชือกทำกั บแนวระดั บจะเพิม่ ขึ้นหรือลดลงด้วยความเร็วเท่าใด ขณะทีเ่ ชือกผูกเรือ ยาว 20 ฟุต
็ ยน)
(มุมหน่วยเปนเรเดี

็ ปเจดียโ์ ดยเททรายบนยอดด้วยความเร็ว 2 ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวินาที ถ้ากองทรายคงรูปเดิมโดยที่
4. ก่อกองทรายเปนรู
ส่วนสูงจะเท่ากั บรั ศมีของฐานกองทราย จงหาว่าส่วนสูงของกองทรายจะเพิม่ ขึ้นด้วยความเร็วเท่าใด ขณะทีก่ อง
ทรายสูง 5 ฟุต
5. น้ำไหลออกจากถั งรูปกรวยหงาย ด้วยอั ตรา 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที ถ้ารั ศมีของกรวยเท่ากั บ 12 เซนติเมตร
และสูงเท่ากั บ 30 เซนติเมตร จงหาอั ตราการลดลงของรั ศมีของระดั บน้ำเมือ่ ระดั บน้ำในกรวยสูง 5 เซนติเมตร

6. ถั งรูปทรงกระบอกกลมมีรัศมี 4 ฟุต และสูง 6 ฟุต บรรจุน้ำเต็ม ถ้าด้านล่างของถั งเจาะรูไขน้ำออก โดยทีอ่ ั ตราเร็ว
็
ของน้ำทีไ่ หลออกขึ้นอยูก่ ั บความสูงของระดั บน้ำ ถ้า h เปนความสู
งของระดั บน้ำ อั ตราเร็วของน้ำทีไ่ หลออกจะ
h
เท่ากั บ 2 ลูกบาศก์ฟตุ ต่อนาที จงหาอั ตราการลดลงของระดั บน้ำ เมือ่ เหลือน้ำ 12 ของถั ง

7. แผ่น โลหะกลมเมือ่ ได้ รับ ความร้อนจะขยายตั ว เส้น รอบวงยาวเพิม่ ขึ้น ด้วยอั ตราเร็ว 2 เซนติเมตรต่อ นาที พื้นที่
หน้าตั ดของแผ่นโลหะจะเพิม่ ขึ้นด้วยอั ตราเร็วเท่าใด ขณะทีเ่ ส้นรอบวงยาว 10 เซนติเมตร
8. เติม น้ำลงแท็งก์น้ำ รูป ทรงสเี่ หลีย่ มมุมฉากด้วยอั ตราคงที่ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อ นาที แท็งก์น้ำ มีฐานกว้าง 3 เมตร
ยาว 4 เมตร และสูง 5 เมตร จงหาว่าระดั บน้ำในแท็งก์น้ำสูงขึ้นด้วยอั ตราเท่าใด

็
9. ชายคนหนึง่ อยูห่ า่ งจากรางรถไฟตามแนวตั้ งฉากเปนระยะทาง
30 เมตร รถไฟวิง่ ตามรางรถไฟในทิศทางซึง่ เข้าหา
ชายคนนี้ด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. จงหาว่า ระยะห่างระหว่างรถไฟกั บชายคนนี้ (ก่อนรถไฟวิง่ ผ่านไป) จะลดลง
ด้วยอั ตราการเปลีย่ นแปลงเท่าไร เมือ่ เขาอยูห่ า่ งจากรถไฟ 50 เมตร

ั หาเกีย่ วกั บค่าสงู สดุ และตํา่ สดุ
โจทย์ปญ
1. ต้องการล้อมรั้ วพื้นทีด่ นิ ซึง่ อยูต่ ดิ แม่น้ำสองด้าน (ดั งรูป) โดยด้านทีต่ ดิ แม่น้ำไม่ต้องทำรั้ ว จงหาว่าจะได้ พ้ นื ทีม่ าก
็ าใด เมือ่ กำหนดรั้ วยาว 1 กิโลเมตร
ทีส่ ดุ เปนเท่

็ ปสเี่ หลีย่ มผืนผ้า ส่วนบนเปนรู
็ ปครึง่ วงกลม กำหนดความยาวของกรอบหน้าต่าง
2. หน้าต่างบานหนึง่ ส่วนล่างเปนรู
เปน็ 10 จงหารั ศมีของครึง่ วงกลมทีจ่ ะทำให้พ้ นื ทีภ่ ายในกรอบหน้าต่างมีคา่ มากทีส่ ดุ

ิ านบนทำจากแผ่น โลหะรูป สเี่ หลีย่ มผืน ผ้า กว้าง 16 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร โดยตั ด มุม ทั้ ง ส ี่
3. กล่องเปดด้
็ ปสเี่ หลีย่ มจตุรัสทีม่ ขี นาดเท่ากั น แล้วงอแต่ละด้านขึ้นเชือ่ มติดกั นเปนกล่
็ อง จงหาขนาดของสเี่ หลีย่ ม
ออกไปเปนรู
จั ตรุ ั สทีจ่ ะทำให้กล่องมีปริมาตรมากทีส่ ดุ

4. บ่อนํ้ามั นหลุมหนึง่ อยูใ่ นทะเล ณ จุด W ซึง่ อยูห่ า่ งจากชายฝงั ่ (โดยทีม่ จี ดุ A อยูใ่ กล้ ทสี่ ดุ ) 5 กิโลเมตร น้ำมั นจะ
็ ดทีอ่ ยูบ่ นชายฝงั ่ จุด B อยูห่ า่ งจากจุด A 8 กิโลเมตร (ดั ง
ถูกส่งจากหลุมไปตามท่อผ่านจุด P ไปยั งจุด B ซึง่ เปนจุ
รูป) ถ้าค่าใช้จา่ ยการวางท่อในทะเลเปน็ 1 ล้านบาทต่อกิโลเมตร บนพื้นดินเปน็ 0.75 ล้านบาทต่อกิโลเมตร จงหา
ว่าจุด P ควรอยูห่ า่ งจากจุด A เท่าใด จึงจะเสยี ค่าใช้จา่ ยน้อยทีส่ ดุ

๋
5. กระปองทรงกระบอกกลมมี
ฝาปดิ มีปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร วั สดุทใี่ ช้ ทำฝาบนและฝาล่างราคา 0.50
๋
บาทต่อตารางเซนติเมตร และวั สดุทใี่ ช้ ทำผิวทรงกระบอกราคา 0.25 บาทต่อตารางเซนติเมตร จงหาว่ากระปอง
๋ กทีส่ ดุ
ควรมีสว่ นสูงและรั ศมีเท่าใด จึงจะมีราคากระปองถู

ิ
็ ปสเี่ หลีย่ มจั ตรุ ั ส จงหาความสูงของกล่องนี้
6. กล่องฝาเปดใบหนึ
ง่ มีความจุ 4000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ก้นกล่องเปนรู
ทีท่ ำให้พ้ นื ทีผ่ วิ ของกล่องน้อยทีส่ ดุ

7. กระดาษรูป สเี่ หลีย่ มผืน ผ้า มีพ้ นื ที่ 900 ตารางนิ้ว มีบริเวณทีจ่ ะพิมพ์ตัว อั กษร ด้านบนและด้านล่างอยูห่ า่ งขอบ
กระดาษ 3 นิ้ว ส่วนด้านข้างทั้ ง สองอยูห่ า่ งขอบกระดาษ 2 นิ้ว จงหาขนาดของกระดาษทีท่ ำให้ บริเวณสำหรั บ
พิมพ์ตัวอั กษรมีพ้ นื ทีม่ ากทีส่ ดุ

