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Ο ακίνητος παρατηρητής απέχει… 

Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο βρίσκονται ακίνητοι σε από-

σταση d=680m, ένα αυτοκίνητο που διαθέτει σειρήνα και 

ένας παρατηρητής Α. Σε μια στιγμή την οποία θεωρούμε ως 

αρχή μέτρησης των χρόνων (t=0) ο οδηγός του αυτοκινήτου 

βάζει σε λειτουργία την σειρήνα, παράγοντας ήχο με συχνό-

τητα fs=960Ηz. 

i) Πόσες ταλαντώσεις έχει εκτελέσει το τύμπανο του αυτιού του παρατηρητή μας Α μέχρι τη στιγμή t1=3s. 

Τη στιγμή t1 το αυτοκίνητο αποκτά σταθερή επιτάχυνση α=4m/s2, με κατεύθυνση προς τον παρατηρητή, για 

ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ στη συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η μέγιστη συχνότητα του ήχου 

που φτάνει στον παρατηρητή είναι ίση με fΑ,mαx=1020Ηz. 

ii) Πόσο απέχει το αυτοκίνητο από τον παρατηρητή Α, τη στιγμή t2 που σταματά να επιταχύνεται; 

iii) Ποια χρονική στιγμή t3 ο παρατηρητής ακούει τον ήχο να σταθεροποιείται σε συχνότητα 1.020Ηz και 

πόσες ταλαντώσεις έχει στο μεταξύ εκτελέσει το τύμπανό του αυτιού του; 

Δίνεται  η ταχύτητα διάδοσης του ήχου υ=340m/s. 

Απάντηση: 

i) Αν η σειρήνα άρχισε να ηχεί τη στιγμή t=0 παράγοντας ήχο, αυτός διαδίδεται ευθύγραμμα και χρειάζεται 

χρόνο Δt για να φτάσει στη θέση του παρατηρητή, διανύοντας απόσταση d, όπου: 
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Αλλά τότε ήχο, μέχρι τη στιγμή t1, ο παρατηρητής ακούει μόνο για χρονικό διάστημα Δt΄=t1-Δt=3s-2s=1s, 

οπότε το τύμπανο του αυτιού του έχει εκτελέσει: 

Ν=fΑ∙Δt΄= fs∙Δt΄=960 1/s∙1s ταλ. =960 ταλαντώσεις. 

ii) Ο παρατηρητής ακούει ήχο με μέγιστη συχνότητα, όταν ο ήχος αυτός εκπέμπεται από το αυτοκίνητο που 

τρέχει με μέγιστη ταχύτητα, αφού για ακίνητο παρατηρητή στον οποίο πλησιάζει η ηχητική πηγή ισχύει: 
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Λύνοντας την παραπάνω εξίσωση ως προς υs παίρνουμε: 
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Όμως για την ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση του 

αυτοκινήτου ισχύουν: 
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υs =α∙Δt1  (1)   και Δx = ½ α∙(Δt1)
2  (2) 

Από την (1) βρίσκουμε  ��� =
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� = 5� και με αντικατάσταση στην (2) Δx= ½ ∙4∙52 m=50m. 

Αλλά τότε με βάση το παραπάνω σχήμα, η απόσταση αυτοκινήτου παρατηρητή Α, τη στιγμή που σταματά 

να επιταχύνεται  είναι ίση: 

d1=d-Δx=680m-50m=630m. 

iii) Με βάση το προηγούμενο ερώτημα η στιγμή t2 που το αυτοκίνητο έχει αποκτήσει ταχύτητα υs=20m/s είναι: 

t2=t1+Δt1=3s+5s=8s. 

Τη στιγμή αυτή ξεκινά και ο τελευταίος παλμός ο οποίος εκπέμφθηκε κατά τη διάρκεια της επιταχυνόμε-

νης κίνησης και ο οποίος θα χρειαστεί χρονικό διάστημα: 
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για να φτάσει στον παρατηρητή Α. Αλλά τότε, ο παλμός φτάνει στον παρατηρητή τη χρονική στιγμή: 

t3=t2+Δt2=8s+1,85s=9,85s 

Αλλά τότε τη στιγμή t3 στον παρατηρητή έχουν φτάσει όλα τα κύματα που εξέπεμψε η πηγή, μέχρι τη 

στιγμή t2, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που έπαψε να επιταχύνεται το αυτοκίνητο, όπου: 

Νs=fs∙t2=960∙8ταλ.=7.680 ταλαντώσεις. 

Πράγμα που σημαίνει ότι εξέπεμψε και 7.680 μήκη κύματος του ήχου που έφτασαν στον παρατηρητή μας, 

με αποτέλεσμα το τύμπανό του αυτιού του να έχει εκτελέσει επίσης 7.680 ταλαντώσεις. 
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