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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ doppler 

 

 

 1. Σώμα Σ1 , με μάζα m1 = 4Kg , είναι στερεωμένο 

στη μία άκρη ιδανικού ελατηρίου N σταθεράς k = 500N/m , 

το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται σε κατακόρυφο τοίχο.  

To σύστημα ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ένα 

δεύτερο σώμα Σ 2 , μάζας  m 2 = 1Kg κινούμενο οριζόντια 

με ταχύτητα μέτρου υ =10m/s κατά μήκος του άξονα του s 

ελατηρίου, συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με το σώμα 

Σ1 , όπως στο σχήμα. Το σώμα Σ 2 έχει ενσωματωμένη 

σειρήνα που εκπέμπει συνεχώς ήχο συχνότητας f s = 700Hz . 

α) Nα υπολογίσετε τη συχνότητα του ήχου που 

αντιλαμβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής του σχήματος, πριν από την κρούση του σώματος Σ 2 με 

το σώμα Σ1 .  

β) Να υπολογίσετε την περίοδο και το πλάτος της ταλάντωσης μετά την κρούση.  

γ) Να γράψετε την ταχύτητα υ του συσσωματώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Για την 

περιγραφή αυτή να θεωρήσετε ως αρχή μέτρησης του χρόνου (t = 0) τη στιγμή της κρούσης και ως 

θετική φορά του άξονα των απομακρύνσεων τη φορά της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως 

μετά την κρούση.  

δ) Αν η σειρήνα δεν καταστρέφεται κατά την κρούση, να βρείτε το πηλίκο της μέγιστης συχνότητας 

f A,max προς την ελάχιστη συχνότητα f A,min που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής, κατά τη 

διάρκεια της ταλάντωσης του συσσωματώματος.  

 Δίνονται η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα υηx = 340 και g = 10m/s 2 . 

680Hz,   0,2m,   u=2συν(10t),   342/338 

 

 

 2. Τα τρία οχήματα 

του σχήματος, A, B και Γ 

κινούνται σε ευθύγραμμο   

αυτοκινητόδρομο. Τα μέτρα 

των ταχυτήτων τους είναι υ1 =20m/s , υ2 =30m/s και  υ3 =20m/s αντίστοιχα, όπως στο σχήμα. Τα 

οχήματα A και B κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και προπορεύεται το όχημα A , ενώ το όχημα 

Γ έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση. Το όχημα B εκπέμπει ήχο συχνότητας f s = 930Hz . α) Να 

υπολογίσετε τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο οδηγός του οχήματος A.  

α) Να υπολογίσετε τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο οδηγός του οχήματος A.  

β) Να υπολογίσετε τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο οδηγός του οχήματος Γ.  

γ) τα οχήματα B και Γ διασταυρώνονται, οπότε στη συνέχεια απομακρύνεται το ένα από το άλλο, 

να υπολογίσετε τη νέα συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο οδηγός του οχήματος Γ.  

δ) Ο οδηγός του οχήματος Α τη χρονική στιγμή t = 0 , ενώ προηγείται του οχήματος Β,  πατάει 

γκάζι και προσδίδει στο όχημά του σταθερή επιτάχυνση α =2m/s2 για χρονικό  διάστημα 5s , 

παραμένοντας σε όλη τη διάρκεια της επιταχυνόμενης κίνησης προπορευόμενος του οχήματος Β. 

Να σχεδιάσετε το διάγραμμα της συχνότητας που αντιλαμβάνεται ο οδηγός A συναρτήσει του 

χρόνου σε αριθμημένους άξονες για το χρονικό διάστημα των 5s .  Δίνεται η ταχύτητα του ήχου 

στον αέρα υ =340m/s . 

960Hz,   1080Hx,   804Hz,   uA=20+2t,   f=960-6t,    
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 3. Μια ηχητική πηγή 

Σ2 κινείται µε σταθερή 

ταχύτητα υ2 = 15 m/s σε 

οριζόντιο επίπεδο και 

εκπέµπει ήχο συχνότητας fs 

= 355Hz. Στο ίδιο επίπεδο κινούνται άλλα δύο σώματα με ταχύτητες υ1 = 20 m/s και υ3 αντίστοιχα, 

όπως φαίνεται στο σχήμα, τα οποία φέρουν δέκτες ηχητικών κυμάτων. Για τις συχνότητες του ήχου 

f1 και f3 που αντιλαµβάνονται οι  δέκτες των σωμάτων Σ1 και Σ3 ισχύει f1 =65/71 f3 .  Να 

υπολογίσετε:  

α. τη συχνότητα του ήχου, f1, που αντιλαμβάνεται ο δέκτης του σώματος Σ1.  

β. την ταχύτητα υ3 του σώματος Σ3.  

γ. το λόγο των μηκών κύματος λ1 και λ3 των ήχων που αντιλαμβάνονται οι δύο παρατηρητές.  

δ. αν o δέκτης του σώματος Σ1 αντιλαμβάνεται τον ήχο για χρονικό διάστημα Δt1=7,1 s, για πόσο 

χρονικό διάστημα Δt3, αντιλαμβάνεται τον ήχο o δέκτης του σώματος Σ3;  

∆ίνεται υηχ = 340 m/s. 

360Hz,   20m/s,   71/65,   6,5s 

 

 

 4. Ένα τρένο κινούμενο με σταθερή 

ταχύτητα υτρ=30m/s, καθώς κατευθύνεται προς 

τούνελ που βρίσκεται σε κατακόρυφο βράχο, 

ενεργοποιεί τη σειρήνα του, η οποία εκπέμπει ήχο 

συχνότητας fs=370Hz. Ένας παρατηρητής που 

βρίσκεται πίσω από το τρένο και περπατάει στην κατεύθυνση κίνησης του τρένου με ταχύτητα υ 

Α=1m/s, ακούει δύο ήχους. Ο ένας προέρχεται άμεσα από το τρένο και ο άλλος από την ανάκλαση 

στο βράχο. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον ακίνητο αέρα είναι υηχ=340m/s. Να υπολογίσετε:  

A) τη συχνότητα του ήχου, f1, που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής άμεσα από το τρένο.  

B) τη συχνότητα του ήχου, f2, που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής από την ανάκλαση στο βράχο.  

Γ) το μήκος κύματος του ήχου, λ1, που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής και προέρχεται άμεσα από 

το τρένο.  

Δ) τον αριθμό των πυκνωμάτων του ηχητικού κύματος που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής και 

προέρχονται άμεσα από το τρένο, σε χρονικό διάστημα Δt=10s. 

[341Hz.,   407 Hz.,   1m.,   3410] 

 

 

 5. Ένα ασθενοφόρο κινείται με σταθερή ταχύτητα υs και 

κατευθύνεται προς έναν ακίνητο παρατηρητή. Η 

σειρήνα του ασθενοφόρου εκπέμπει ήχο 

συχνότητας fs=680Hz, για χρονικό διάστημα Δts. 

O παρατηρητής αντιλαμβάνεται τον ήχο της 

σειρήνας με μήκος κύματος λΑ=0,45m και για 

χρονικό διάστημα ΔtA=4,5s. H ταχύτητα του ήχου 

στον ακίνητο αέρα είναι υηχ=340m/s. Να υπολογίσετε: 

A) το μήκος κύματος του ήχου, λs, που εκπέμπει η σειρήνα.  

B) την ταχύτητα του ασθενοφόρου.  

Γ) τη συχνότητα του ήχου, fΑ1, που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής, όταν το ασθενοφόρο πλησιάζει 

προς αυτόν και τη συχνότητα του ήχου, fΑ2, που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής, όταν το 

ασθενοφόρο απομακρύνεται απ’ αυτόν.  

Δ) το χρονικό διάστημα Δts που εκπέμπει τον ήχο η σειρήνα του ασθενοφόρου. 
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[0,5m,   34m/s,   755,6Hz,   618,2Hz,   5s] 

 

 6. Το ελατήριο του σχήματος έχει 

σταθερά k = 400N / m και έχει στο ένα άκρο 

του στερεωμένο ένα σώμα, Σ1, μάζας m1 = 1kg 

που φέρει ενσωματωμένο ένα δέκτη ήχου, Δ. Το 

σύστημα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

πλάτους 0,4m πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 

Τη στιγμή που το σώμα Σ1 διέρχεται από τη 

θέση ισορροπίας του, συγκρούεται κεντρικά ελαστικά με ακίνητο σώμα Σ2, μάζας m 2 = 3kg , το 

οποίο φέρει ενσωματωμένη πηγή ήχου συχνότητας fS = 688Hz . Να βρείτε:  

α) την ταχύτητα του σώματος Σ1 ελάχιστα πριν τη σύγκρουση.  

β) τις ταχύτητες των σωμάτων Σ1 και Σ2 αμέσως μετά τη σύγκρουση καθώς και το πλάτος της νέας 

ταλάντωσης.  

γ) τη συχνότητα που ανιχνεύει ο δέκτης όταν το σώμα Σ1 διέρχεται για 1η και για 2η φορά μετά 

την κρούση από την απομάκρυνση x1 = −0,1 x 3
1/2

 m . Να θεωρήσετε θετικό τον ημιάξονα προς τα 

δεξιά.  

δ) το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ1 τη στιγμή που ανιχνεύει 

συχνότητα f A = 680Hz .  

Δίνεται η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα, υηχ = 340m / s . 

8m/s,   0,2m,   684Hz,   0 

 

 

 7. Ένας μοτοσικλετιστής κινούμενος με ταχύτητα υ0 

πλησιάζει προς μια ακίνητη ηχητική πηγή, που 

εκπέμπει ήχο συχνότητας fs=680Hz. Όταν ο 

μοτοσικλετιστής πλησιάσει σε απόσταση 

d1=150m από την πηγή, φρενάρει ομαλά και 

εκτελώντας ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση 

σταματά αφού διανύσει διάστημα dολ=200m, δηλαδή ξεπερνά την ηχητική πηγή κατά 50m. Τη 

στιγμή που ο μοτοσικλετιστής προσπερνά την πηγή αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας fΑ=660Hz. H 

ταχύτητα του ήχου στον ακίνητο αέρα είναι υηχ=340m/s.Να υπολογίσετε: 

A) την ταχύτητα του μοτοσικλετιστή τη στιγμή που φτάνει στην ηχητική πηγή.  

B) την επιτάχυνση του μοτοσικλετιστή και το συνολικό χρόνο κίνησης, μέχρι ο μοτοσικλετιστής να 

σταματήσει.  

Γ) τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο μοτοσικλετιστής τη χρονική στιγμή που αρχίζει να 

εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.  

Δ) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα της συχνότητας του ήχου που αντιλαμβάνεται ο μοτοσικλετιστής 

σε συνάρτηση με το χρόνο κίνησής του. Θεωρείστε ως t=0 τη χρονική στιγμή που αρχίζει η ομαλά 

επιβραδυνόμενη κίνηση. 

[10m/s,   -1m/s
2
,   20s,   720Hz,   ] 

 

 

 8. Ένα σώμα, Σ1, μάζας m1=2kg, ισορροπεί σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο ένα άκρο ιδανικού 

ελατηρίου σταθεράς k=200 N/m, το άλλο άκρο του 

οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Σε απόσταση 

d=40cm από το σώμα Σ1 βρίσκεται ακίνητο δεύτερο 

σώμα, Σ2, μάζας m2 =4kg, όπως φαίνεται στο διπλανό 

σχήμα. Στο σώμα Σ1 υπάρχει ενσωματωμένος δέκτης ήχου, Δ, και στο σώμα Σ2 πηγή ήχου, S, 
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συχνότητας fs=1020 Hz. Συμπιέζουμε το ελατήριο κατά A=50cm και αφήνουμε το σώμα Σ1 

ελεύθερο να εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση. Όταν το σώμα Σ1 φτάσει στη θέση του σώματος 

Σ2 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά μ’ αυτό. Να υπολογίσετε: 

A) την ταχύτητα του σώματος Σ1 ελάχιστα πριν συγκρουστεί με το σώμα Σ2.  

B) τις συχνότητες των ήχων που ανιχνεύει ο δέκτης, ελάχιστα πριν τη σύγκρουση και ελάχιστα 

μετά.  

Γ) το λόγο της μέγιστης προς την ελάχιστη συχνότητα που ανιχνεύει ο δέκτης κατά την ταλάντωσή 

του, μετά την κρούση.  

Δ) το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1, όταν ο δέκτης του ανιχνεύει τον ήχο 

της πηγής με συχνότητα fΑ= 1020 Hz. H ταχύτητα του ήχου στον ακίνητο αέρα είναι υηχ=340m/s. 

[3m/s,   1029Hz,   1011Hz,   340+√17 / 340-√17,   20√13N] 

 

 9. Ένα σώμα Σ1, μάζας m1, είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου 

ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100N/m, που έχει το πάνω άκρο του στερεωμένο 

σε οροφή. Από το σώμα  Σ1 είναι κρεμασμένο με αβαρές νήμα ένα δεύτερο σώμα 

Σ2 , μάζας m2=2kg το οποίο απέχει από το δάπεδο d=π
2
/5 m . Στο σώμα  Σ2 

υπάρχει ενσωματωμένος δέκτης ήχου,  και στο σώμα Σ1 πηγή ήχου, S, συχνότητας 

fs=340Hz. Το σύστημα ισορροπεί, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Τη χρονική 

στιγμή t=0 κόβουμε το νήμα και το σώμα  Σ1 αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική 

ταλάντωση, ενώ το σώμα  Σ2 εκτελεί ελεύθερη πτώση. Όταν το σώμα  Σ2 φτάνει 

στο έδαφος, το σώμα  Σ1 διέρχεται για πρώτη φορά από την ανώτερη θέση της 

ταλάντωσής του. Να υπολογίσετε: 

Α) τη μάζα m1 του σώματος  Σ1.  

Β) το πλάτος της ταλάντωσής του σώματος Σ1.  

Γ) το λόγο της μέγιστης δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου προς τη μέγιστη 

δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης.  

Δ) τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο δέκτης ελάχιστα πριν κτυπήσει στο έδαφος.  

Ε) το μέγιστο μήκος κύματος του ήχου που αντιλαμβάνεται ο δέκτης στη διάρκεια της κίνησής του. 

H ταχύτητα του ήχου στον ακίνητο αέρα είναι υηχ=340m/s και το g=10 m/s
2
. 

[4kg,   0,2m,   9,   (340-2π)Hz,   341 / 340m] 


