
                                             ΘΕΜΑΣΑ  ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

ΘΕΜΑ 1ο  

1. Παξαηεξεηήο πιεζηάδεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα U A  αθίλεηε ερεηηθή πεγή 

θαη αληηιακβάλεηαη ήρν ζπρλόηεηαο f A . Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ 

αέξα είλαη U, ηόηε ε ζπρλόηεηα f S  ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη ε πεγή είλαη 

ίζε κε:  
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Μονάδες 5  

                               ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ Γ΄  ΗΜΔΡΗΙΟΤ   2003 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

5. 

ε. Σν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ. 

                                                                                                                           Μονάδες 1 

 

                                                           ΕΠΑΛΗΠΣΙΚΕ    Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΕΡΗΙΟΤ    2004 
ΘΕΜΑ 4ο  

ηελ νξνθή εξεπλεηηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη ζηεξεωκέλν ηδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο 

Κ=60Ν/m, ζην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ ζηεξεώλεηαη ζώκα 
1 
κε κάδα m

1
=17kg. To ζύζηεκα 

ηζνξξνπεί. Έλαο παξαηεξεηήο βξίζθεηαη ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα y΄y πνπ νξίδεη ν άμνλαο 

ηνπ ειαηεξίνπ. Ο παξαηεξεηήο εθηνμεύεη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλω ζώκα 
2 

κάδαο 

m
2
=3kg κε ηαρύηεηα κέηξνπ π

0
=12m/s. Σν ζεκείν εθηόμεπζεο απέρεη απόζηαζε h=2,2m 

από ην ζώκα 
1
. Σν ζώκα 

2 
έρεη ελζωκαηωκέλε ζεηξήλα πνπ εθπέκπεη ζπλερώο ήρν 

ζπρλόηεηαο f
s
=700Hz.  

α. Nα ππνινγίζεηε ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο ιίγν πξηλ 

από ηελ θξνύζε ηνπ ζώκαηνο 
2 
κε ην ζώκα 

1
.  

Μονάδες 5 

β. Η θξνύζε πνπ επαθνινπζεί είλαη πιαζηηθή θαη γίλεηαη κε ηξόπν αθαξηαίν. Να βξεζεί ε 

ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ απνκάθξπλζε y ηεο ηαιάληωζεο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο 

από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Γηα ηελ 

πεξηγξαθή απηή ζεωξνύκε ωο αξρή κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ (t=0) ηε ζηηγκή ηεο 

θξνύζεο θαη ωο ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα ηωλ απνκαθξύλζεωλ ηε θνξά ηεο ηαρύηεηαο 

ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε.  

Μονάδες 8  



γ. Η ζεηξήλα δελ θαηαζηξέθεηαη θαηά ηελ θξνύζε. Να βξεζεί ε ζρέζε πνπ δίλεη ηε 

ζπρλόηεηα f
A
, ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 

κεηά ηελ θξνύζε.  

Μονάδες 7  

δ. Να βξεζεί ν ιόγνο ηεο κέγηζηεο ζπρλόηεηαο f
Α,max 

πξνο ηελ ειάρηζηε ζπρλόηεηα f
Α,min 

πνπ αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο.  

Μονάδες 5  

Γίλνληαη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα π
ερ

=340m/s θαη g=10m/s
2

.  

 

                                    ΔΠΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2005 

ΘΕΜΑ 1ο  

5. 

 α. Σν θαηλόκελν Doppler ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο γηαηξνύο, γηα λα παξαθνινπζνύλ ηε 

ξνή ηνπ αίκαηνο. 

Μονάδες 1 

ΘΕΜΑ 2ο  

1. ε ζεκείν επζείαο ε βξίζθεηαη αθίλεηε ερεηηθή πεγή S πνπ εθπέκπεη ήρν ζηαζεξήο 

ζπρλόηεηαο. Πάλω ζηελ ίδηα επζεία ε παξαηεξεηήο θηλείηαη εθηειώληαο απιή αξκνληθή 

ηαιάληωζε πιάηνπο Α, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

 

                                                                          

 

 

Η ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο ζα είλαη κέγηζηε, όηαλ απηόο 

βξίζθεηαη  

α. ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο Ο ηεο ηαιάληωζήο ηνπ θηλνύκελνο πξνο ηελ πεγή.  

β. ζε ηπραία ζέζε ηεο ηαιάληωζήο ηνπ απνκαθξπλόκελνο από ηελ πεγή.  

 γ. ζε κία από ηηο αθξαίεο ζέζεηο ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάληωζεο.  

Μονάδες 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 4  

                                                          

 

                                                                                       Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ   2006 



ΘΕΜΑ 2ο 

1. Μεηαμύ δύν αθίλεηωλ παξαηεξεηώλ Β θαη Α θηλείηαη πεγή S κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πS 

πιεζηάδνληαο πξνο ηνλ Α. Οη παξαηεξεηέο θαη ε πεγή βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία. Η 

πεγή εθπέκπεη ήρν κήθνπο θύκαηνο ι, ελώ νη παξαηεξεηέο Α θαη Β αληηιακβάλνληαη κήθε 

θύκαηνο ι1  θαη ι2 αληίζηνηρα. Σόηε γηα ην κήθνο θύκαηνο ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη ε πεγή 

ζα ηζρύεη: 

α.  ι =
2

λ  λ
21


 

 

β.   ι =
2

λ -λ
21

 

 

γ.  ι =
21

21






 

                                                                                                                          Μονάδες 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                          Μονάδες 6 

                                                ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2007  

ΘΕΜΑ 1ο  

3. Γελ έρνπκε θαηλόκελν Doppler όηαλ:  

α. ν παξαηεξεηήο είλαη αθίλεηνο θαη απνκαθξύλεηαη ε πεγή.  

β. ν παξαηεξεηήο θαη ε πεγή θηλνύληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα.  

γ. ν παξαηεξεηήο είλαη αθίλεηνο θαη πιεζηάδεη ε πεγή.  

δ. ε πεγή είλαη αθίλεηε θαη πιεζηάδεη ν παξαηεξεηήο.  

Μονάδες 5  

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2007 

ΘΕΜΑ 1ο 

4. Έλαο παξαηεξεηήο βξίζθεηαη αθίλεηνο ζηελ απνβάζξα  ελόο ζηαζκνύ ηελ ώξα πνπ 

πιεζηάδεη έλα ηξέλν, ην νπνίν θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η ζεηξήλα ηνπ ηξέλνπ 

εθπέκπεη ήρν ζπρλόηεηαο fS. Η ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο 

είλαη 

α. ίζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ αληηιακβάλεηαη ν κεραλνδεγόο ηνπ ηξέλνπ. 

β. κεγαιύηεξε από ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ αληηιακβάλεηαη ν κεραλνδεγόο ηνπ 

ηξέλνπ. 

γ. κηθξόηεξε από ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ αληηιακβάλεηαη ν κεραλνδεγόο ηνπ ηξέλνπ. 

δ. ίζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη ε ζεηξήλα ηνπ ηξέλνπ. 

                                                                                                                        Μνλάδεο 5 

                                                                                                                Οκνγελείο  2007 



 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
  

  

5. γ. Η ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ ηεο ζεηξήλαο ηνπ ηξέλνπ, ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη ν 

κεραλνδεγόο, είλαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηαζεξή. 

                                               

                                                                                                         Μονάδες 1 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

1. Πεγή ερεηηθώλ θπκάηωλ θηλείηαη επζύγξακκα κε  ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ  πs= u/10 

m/s, όπνπ u  ην κέηξν της ηαρύηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα. Αθίλεηνο παξαηεξεηήο  

βξίζθεηαη ζηελ επζεία θίλεζεο ηεο πεγήο. Όηαλ ε πεγή πιεζηάδεη ηνλ παξαηεξεηή, απηόο 

αληηιακβάλεηαη ήρν ζπρλόηεηαο f1, θαη όηαλ ε πεγή απνκαθξύλεηαη απ’ απηόλ, ν 

παξαηεξεηήο αληηιακβάλεηαη ήρν ζπρλόηεηαο f2. 

Ο ιόγνο  f1/f2   ηζνύηαη κε 

α.  9/11   β.  11/10    γ.  11/9 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή  απάληεζε. 

                                                                                                         Μονάδες 3 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                         Μονάδες 5 

  
 

                           ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΕΙΟΤ 2008 

ΘΕΜΑ 1
ο
  

 

2. Παξαηεξεηήο Α θηλείηαη κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα πA
 
πξνο αθίλεηε πεγή ήρνπ 

S, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα, αξρηθά 

πιεζηάδνληαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνκαθξπλόκελνο απ’ απηή.  

Ο παξαηεξεηήο αληηιακβάλεηαη ήρν κε ζπρλόηεηα πνπ είλαη:  

α. ζπλερώο κεγαιύηεξε από ηε ζπρλόηεηα ηεο πεγήο.  

β. ζπλερώο κηθξόηεξε από ηε ζπρλόηεηα ηεο πεγήο.  

γ. αξρηθά κεγαιύηεξε θαη ζηε ζπλέρεηα κηθξόηεξε από ηε ζπρλόηεηα ηεο πεγήο.  

δ. αξρηθά κηθξόηεξε θαη ζηε ζπλέρεηα κεγαιύηεξε από ηε ζπρλόηεηα ηεο πεγήο.  

 
Μονάδες 5  

                                                                                                                   Οκνγελείο  2008 

 
ΘΕΜΑ  1

ο 
5.  . β. Όηαλ έλαο παξαηεξεηήο πιεζηάδεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κηα αθίλεηε ερεηηθή πεγή, 

ηόηε αθνύεη ήρν κηθξόηεξεο ζπρλόηεηαο (βαξύηεξν) από απηόλ πνπ παξάγεη ε πεγή. 



                                                                                                                                          

Μονάδες  1 

Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΕΙΟΤ 2009 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 

2. Ηρεηηθή πεγή S εθπέκπεη ήρν ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο fs. Όηαλ ε πεγή πιεζηάδεη κε 

ηαρύηεηα κέηξνπ u αθίλεην παξαηεξεηή Α, θηλνύκελε ζηελ επζεία «πεγήο- παξαηεξεηή», 

ν παξαηεξεηήο Α αληηιακβάλεηαη ήρν ζπρλόηεηαο f1. Όηαλ ν παξαηεξεηήο Α, θηλνύκελνο 

κε ηαρύηεηα κέηξνπ u, πιεζηάδεη ηελ αθίλεηε πεγή S, θηλνύκελνο ζηελ επζεία «πεγήο-

παξαηεξεηή», αληηιακβάλεηαη ήρν ζπρλόηεηαο f2. Σόηε είλαη :  

α. f1
 
> f2           

 
β.   f1

1 
= f2 

     
γ. f1

 
< f2

 
 

 Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή απάληεζε.  

Μονάδες 3  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 5 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΕΙΟΤ 2009 

 
ΘΕΜΑ 2

ο
 

  

2.2. Έλα ηξέλν εθπέκπεη ήρν θαη θαηεπζύλεηαη πξνο ηνύλει πνπ βξίζθεηαη ζε θαηαθόξπθν 

βξάρν. Ο ήρνο πνπ εθπέκπεηαη από ην ηξέλν αλαθιάηαη ζην βξάρν απηό.  

Έλαο παξαηεξεηήο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηηο γξακκέο θαη πίζω από ην ηξέλν αθνύεη ηνλ 

ήρν πνπ πξνέξρεηαη από ην ηξέλν κε ζπρλόηεηα f1  θαη ηνλ εμ’ αλαθιάζεωο ήρν από ην 

βξάρν κε ζπρλόηεηα f2. Σόηε ηζρύεη όηη:  

α. f1< f2        β. f1= f2,     γ. f1
 
> f2  

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή ζρέζε.  

Μονάδες 3  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 6  

                                                                                                             

                                                                                                                    Οκνγελείο  2009 

 

Β1. Παξαηεξεηήο Α θηλείηαη πξνο ηελ ερεηηθή πεγή S κε ηαρύηεηα πΑ, όπωο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα.  

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

Η ερεηηθή πεγή S θηλείηαη νκόξξνπα κε ηνλ παξαηεξεηή Α κε ηαρύηεηα πS=2 πΑ 
 
θαη 

εθπέκπεη ήρν ζπρλόηεηαο fS
 
 

Η ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο Α είλαη  

α. κηθξόηεξε ηεο fS
 
 



β. ίζε κε ηελ fS
 
 

γ. κεγαιύηεξε από ηελ fS
 
 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή θξάζε (κνλάδεο 2).  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6).  

                                                                                                                         Μονάδες 8  
 

                                                                                                                   Οκνγελείο  2010 

 

Α4. Μία ερεηηθή πεγή πιεζηάδεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πξνο έλαλ αθίλεην παξαηεξεηή θαη 

εθπέκπεη ήρν ζπρλόηεηαο fs θαη κήθνπο θύκαηνο ι. Σόηε ν παξαηεξεηήο 

αληηιακβάλεηαη ηνλ ήρν  

α. κε ζπρλόηεηα κηθξόηεξε ηεο fs.  

β. κε ζπρλόηεηα ίζε κε ηελ fs.  

γ. κε κήθνο θύκαηνο κηθξόηεξν ηνπ ι.   

δ. κε κήθνο θύκαηνο ίζν κε ην ι.  

Μονάδες 5 

  Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ  ΛΥΚΔΙΟΥ και  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  2011 

 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Παξαηεξεηήο Α θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π
Α 

κεηαμύ δύν αθίλεηωλ ερεηηθώλ πεγώλ S
1 

θαη S
2
, όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα. 

 

 

 

 

 
Η πεγή S

2 
αξρηθά δελ εθπέκπεη ήρν, ελώ ε πεγή S

1 
εθπέκπεη ήρν κε ζπρλόηεηα f

1 
= 100 

Hz.  

Γ1. Τπνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα π
Α 

κε ηελ νπνία πξέπεη λα θηλείηαη ν παξαηεξεηήο, ώζηε λα 

αθνύεη ήρν κε ζπρλόηεηα f
Α 

= 100,5 Hz.  

Μονάδες 6  

Κάπνηα ζηηγκή ελεξγνπνηείηαη θαη ε δεύηεξε ερεηηθή πεγή S
2
, ε νπνία εθπέκπεη ήρν 

ζπρλόηεηαο f
2 
= 100 Hz.  

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα Γt
1 

κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ κεδεληζκώλ ηεο 

έληαζεο ηνπ ήρνπ πνπ αθνύεη ν θηλνύκελνο παξαηεξεηήο.  

Μονάδες 6  

Η ζπρλόηεηα ηεο ερεηηθήο πεγήο S
2 

κεηαβάιιεηαη ζε f′
2 

= 100,5 Hz, ελώ ν 

παξαηεξεηήο Α ζηακαηάεη λα θηλείηαη.  



Γ3. Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα Γt
2 

κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ κεδεληζκώλ ηεο 

έληαζεο ηνπ ήρνπ πνπ αθνύεη ν αθίλεηνο παξαηεξεηήο.  

Μονάδες 6  

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην πιήζνο ηωλ ηαιαληώζεωλ ηηο νπνίεο εθηειεί ην ηύκπαλν ηνπ απηηνύ 

ηνπ  παξαηεξεηή Α κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ κεδεληζκώλ ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ πνπ 

αθνύεη.  

Μονάδες 7  

Θεωξνύκε όηη νη εληάζεηο ηωλ ήρωλ ηωλ δύν πεγώλ είλαη ίζεο θαη δελ κεηαβάιινληαη κε 

ηελ απόζηαζε.  

Γίλεηαη: ηαρύηεηα δηάδνζεο ήρνπ ζηνλ αέξα π
ερ 

= 340 m/s.  
   

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΕΙΟΤ 2011  

 
 Α2.Παξαηεξεηήο απνκαθξύλεηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πΑ

 
από αθίλεηε ερεηηθή πεγή, ε 

νπνία εθπέκπεη ήρν ζπρλόηεηαο fS. Σν δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο πΑ  βξίζθεηαη ζηελ επζεία 

πεγήο – παξαηεξεηή. Aλ ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα είλαη π, ε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ 

πνπ αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο είλαη 

 

α. fA= fs  
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         β. fA=   f  
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γ.  fA=   f  
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        δ. fA=   f  
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