ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1) Η αναγκαία και ικανή συνθήκη ώστε το σώμα να κάνει α.α.τ. ΣF=Fεπ= - D x
(D=κλίση στο διάγραμμα Fεπ-x)
2) Υπολογισμός χρονικής στιγμής απο εξίσωση:
   t    2  
x
x1  A (  t   )   (  t   )  1   (  t   )    
A
  t    2    
Για να επιλέξουμε την σωστή λύση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το πρόσημο της ταχύτητας
εκείνη την στιγμή :    max (  t   )
3) Διανυόμενο διάστημα s από ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση από την στιγμή t=0
μέχρι την στιγμή t=t1, επιλύουμε την εξίσωση της απομάκρυνσης:
x  A (  t   )
Δεν θα παραλείψουμε στην τιμή x1 που θα βρούμε να προσθέσουμε τόσες φορές το 4A, όσα θα είναι
και τα 2π που θα προκύψουν μέσα στην παρένθεση, που είναι τα ολόκληρα πήγαινε - έλα:
s  x1    4  A
4) Η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης είναι σταθερή. Εξαρτάται αποκλειστικά από τα
χαρακτηριστικά του ταλαντούμενου συστήματος, δηλαδή από τον κατασκευαστή του και όχι από τον
τρόπο που εκτελείται η ταλάντωση. Με όποιο τρόπο και να ταλαντώνεται το σώμα, η σταθερά της
ταλάντωσης δεν μεταβάλλεται. Για να μεταβληθεί πρέπει να αλλάξουμε π.χ. το ελατήριο. Από την
σχέση
D  m  2
δεν προκύπτει το D, αλλά το ω, από τα σταθερά μεγέθη D και m:
D

m
5) Απόδειξη οτι ένα σύστημα κάνει Α.Α.Τ. .
A) Θεωρούμε το σύστημα στη Θ.Ι. και εφαρμόζουμε συνθήκη ισορροπίας ΣF=0 και
B) Θεωρούμε το σύστημα σε ΤΥΧΑΙΑ ΘΕΣΗ και αποδεικνύουμε ότι ΣF= - Dx
6) Υπολογισμός αρχικής φάσης: εξισώσεις ή στρεφόμενο διάνυσμα. 0≤φο<2π
7) Χρονικό διάστημα Δt για την μετακίνηση από θέση x1 σε θέση x2 : εξισώσεις ή κύκλο αναφοράς.
8) Δύναμη ελατήριου και δυναμική ενέργεια ελατήριου (Δℓ από ΘΦΜ).
9) Δύναμη επαναφοράς δυν. ενέργειας ταλάντωσης ( x από Θ.Ι)
10) Διαφορά φάσης μεγεθών: φυ-φx=π/2 , φα-φυ= π/2 , φα-φx=π
11) Συμφασικά μεγέθη στην Α.Α.Τ.: δύναμη επαναφοράς-επιτάχυνση, ορμή-ταχύτητα.
12) Μεγέθη πάντα με αντίθετα πρόσημα στην Α.Α.Τ.:
δύναμη επαναφοράς-απομάκρυνση (F= - Dx),
επιτάχυνση-απομάκρυνση (α= - ω2x)

13) Κατακόρυφη ταλάντωση σωμάτων σε επαφή.
DΣΥΣΤ=k,

𝑘

ωΣΥΣΤ=√𝑚1+𝑚2,

D1=m1ω2,

D2=m2ω2

Υπολογίζω δύναμη επαφής από ΣF= - D1∙x για το σώμα που βρίσκεται πάνω
στο άλλο (Ν=m1g-m1ω2x) και η επαφή χάνεται όταν Ν=0.
Μετά τον αποχωρισμό των σωμάτων το σώμα που παραμένει στο ελατήριο
αρχίζει νέα ταλάντωση (νέα Θ.Ι., νέα Τ, νέο πλάτος) με αρχική ταχύτητα
αυτή που είχε τη στιγμή του αποχωρισμού(υπολογίζουμε από ΑΔΕΤ).
Όμοια εργαζόμαστε και στην περίπτωση επαφής σωμάτων σε οριζόντια
ταλάντωση.
14) Οριζόντια ταλάντωση σώματος πάνω σε άλλο, οριακή έναρξη
ολίσθησης όταν για το σώμα που βρίσκεται πάνω στο άλλο ισχύει
Τστατ(max) =Fεπαν
15) Αν ζητάμε θέση(x) ή ταχύτητα (υ) κάποια στιγμή και δε δίνεται χρόνος (t), εφαρμόζουμε :
Α.Δ.Ε.Τ.
η
υ = ± ω·Α2−x2
2
Σχέση επιτάχυνσης-ταχύτητας: α= ± ω∙√𝜐𝑚𝑎𝑥
− 𝜐2

16) Αν δίνεται η σχέση μεταξύ της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας, (π.χ. Κ=U) τη
συνδυάζουμε με την ΕΤ=Κ+U και υπολογίζουμε θέσεις και χρονικές στιγμές που συμβαίνει
(4 φορές στο διάστημα μιας περιόδου).
Π.χ. Για να υπολογίσουμε σε ποια θέση η κινητική ενέργεια είναι ίση με την δυναμική σε μια
ταλάντωση, πάμε με την αρχή διατήρησης της ενέργειας:
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Στη συνέχεια για να βρούμε ποιες στιγμές συμβαίνει αυτό λύνουμε την εξίσωση της
απομάκρυνσης:
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(4 φορές σε μια περίοδο)

17) Ρυθμοί μεταβολής θέσης
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ταχύτητας

κινητικής ενέργειας
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= ΣF ∙υ
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Ρυθμός παραγωγής έργου (ή προσφοράς ενέργειας) από F = ισχύς δύναμης

δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης

PF =

𝑑𝑊𝐹
𝑑𝑡

= F∙u

18) Εργο δύναμης επαναφοράς WFεπ=ΔΚ (ΘΜΚΕ) ή , WFεπ= - ΔUταλ
19) Εργο δύναμης ελατήριου από ΘΜΚΕ ή WFελ= –ΔUΕΛ.
20) Εργο βάρους πάντα Wβαρ= ± mgΔh ή Wβαρ= - ΔUβαρ.
21) Εξίσωση δύναμης ελατήριου συναρτήσει απομάκρυνσης ή χρόνου
εφαρμόζουμε ΣF=-Dx και αντικαθιστούμε τη ΣF με τις δυνάμεις, Fελ με θετικό πρόσημο.
22) Ελατήριο –μάζα με εξωτερική δύναμη F (σταθερή-μεταβλητή)→ εφαρμόζω ΘΜΚΕ.
Το έργο δύναμης μεταβλητου μέτρου υπολογίζουμε απο διάγραμμα F-x
23) Ποσοστό μεταβολής μεγέθους

𝛥𝛸
𝛸𝛼𝜌𝜒

100%

24) Η ενέργεια που προσφέρουμε (έργο εξωτ. δύναμης) για να διεγείρουμε ένα σύστημα που ηρεμεί
να εκτελέσει ταλάντωση, ισούται με την ολική ενέργεια της ταλάντωσης
25) Κρούση και ταλάντωση.
 Προσοχή σε ποια θέση γίνεται η κρούση.
 Πότε αλλάζει η θέση ισορροπίας (αλλαγή μάζας σε κατακόρυφο ή πλάγιο ελατήριο) και πότε όχι
(οριζόντιο ελατήριο).
 Αν πριν τη κρούση υπάρχει κίνηση σώματος εφαρμόζουμε ΘΜΚΕ η ΑΔΜΕ για να
υπολογίσουμε την ταχύτητα μόλις πριν τη κρούση.
 Αν αλλάζει η θέση ισορροπίας σχεδιάζουμε το Φ.Μ. του ελατηρίου, την ΑΡΧ.Θ.Ι. την ΝΕΑ
Θ.Ι., μια ΑΚΡΑΙΑ ΘΕΣΗ και τα δυο στιγμιότυπα ΠΡΙΝ-ΜΕΤΑ την κρούση.
 Εφαρμογή Α.Δ.Ο (ακαριαία - αρχίζει και τελειώνει στην ίδια θέση).
26) Μονωμένο σύστημα μόνο κατά τον ένα άξονα
Εφαρμόζουμε για το σύστημα ΑΔΟ στο μονωμένο
και ΣF=Δp/Δt στο μη μονωμένο.

27) Ταλάντωση μάζας με δυο ελατήρια.
Όταν ένα σύστημα δύο ελατηρίων παράλληλα – σώμα (ή σώμα
ανάμεσα σε δύο ελατήρια εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ισχύει
με απόδειξη: D  K1  K 2
Όταν ένα σύστημα δύο ελατηρίων σε σειρά - σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ισχύει με
K K
απόδειξη: D  1 2
K1  K 2

28) Κόψιμο νήματος που συνδέει δυο μάζες και αρχή ταλάντωσης-αλλαγή Θ.Ι.
Αν τη στιγμή που κόβουμε το νήμα το σύστημα ήταν ακίνητο, τότε η αρχική
ταχύτητα των σωμάτων μετά το κόψιμο του νήματος θα είναι μηδέν.
29) Αν δυο σώματα ξεκινούν ταυτόχρονα να κινηθούν και συναντιούνται, τότε οι χρόνοι κίνησης θα
είναι ίδιοι και για τα δύο.
30) Ταλάντωση μάζας-ελατηρίου σε δάπεδο με τριβή.
Δεν ισχύουν εξισώσεις Α.Α.Τ, εφαρμόζουμε ΘΜΚΕ.
31) Έκρηξη σώματος, εφαρμόζουμε ΑΔΟ
32) Αν τοποθετήσουμε σώμα πάνω σε ένα άλλο που συνδέεται με κατακόρυφο(ή πλάγιο) ελατήριο
χωρίς αρχική ταχύτητα, τότε το σύστημα αρχίζει ταλάντωση από ακραία θέση (λόγω υ=0) με
αλλαγή Θ.Ι.
33) Ένα σώμα χάνει επαφή με το δάπεδο ή με κάποιο άλλο σώμα όταν Ν=0 ή Fεπαφής=0
34) Χαλάρωση νήματος-σπάσιμο νήματος: Ενα τεντωμένο νήμα ασκεί δυνάμεις (τάσεις ) στα δυό
άκρα του με κατεύθυνση προς το κέντρο του νήματος και ίσου μέτρου. Το νήμα παύει να είναι
τεντωμένο (χαλαρώνει) όταν δεν ασκεί τάση ΤΝ=0 ενώ το νήμα σπάει όταν ΤΝ=ΤΘΡΑΥΣΗΣ (όριο
θραύσεως).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
35) Οπλισμός αναφοράς είναι αυτός που την t=0 ήταν θετικά φορτισμένος ή αμέσως μετά έγινε
θετικός.
36) Θετική φορά ρεύματος είναι αυτή που κατευθύνεται προς τον οπλισμό αναφοράς του πυκνωτή.
37) Οι σχέσεις q=Q.συνωt και i=-Iημωt ισχύουν μόνο στη περίπτωση που την t=0 ο πυκνωτής είναι
πλήρως φορτισμένος και η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα μηδέν.
38) Γενικά σε κάθε κύκλωμα LC ισχύει: q=Qημ(ωt + φ0) και i=Iσυν(ωt+φ0),
Αντιστοιχίες x→q και u→i
τύποι αποτετραγωνισμού των τριγωνομετρικών εξισώσεων 2συν2ωt -1 = συν2ωt,
1-2ημ2ωt=συν2ωt.
39) Συχνότητα μεταβολής των μεγεθών (UE) και (UB) είναι η διπλάσια των μεγεθών (q) και ( i )»
40) Ο πυκνωτής που συνδέεται με πηγή ΗΕΔ Ε αποκτά φορτίο: Q  C  E
Αν συνδέεται στα άκρα αντίστασης που διαρρέεται από ρεύμα Q=C∙VR

41) Διαφορά φάσης μεγεθών: φi-φq=π/2
42) Αν ένας πυκνωτής συνδέεται με πηνίο (κοινά άκρα) που διαρρέεται από σταθερό ρεύμα, τότε
δεν φορτίζεται (q=0) διότι ΕΑΥΤ=0. Αν κάποια στιγμή(t=0) αρχίσει ταλάντωση τότε έχουμε
i=I(max) οπότε φ0=0 και προκύπτουν οι εξισώσεις q=Qημωt και i=Iσυνωt
43) Αν ζητάμε ένταση ρεύματος(i) η φορτίο πυκνωτή (q) κάποια στιγμή και δε δίνεται χρόνος (t),
εφαρμόζουμε Α.Δ.Ε.Τ.
η
i = ± ω·Q2−q2
44) Αν δίνεται σχέση μεταξύ της ενέργειας μαγν. πεδίου και της ενέργειας ηλ. πεδίου,
π.χ. UB=3UE συνδυάζουμε με ΕΤ=UE+UB
45) Τάση στα άκρα πυκνωτή ή πηνίου ισχύει πάντα VC=EAYT=q/C.
46) Ο πυκνωτής φορτίζεται αν η συμβατική φορά του ρεύματος κατευθύνεται προς το θετικό οπλισμό
του πυκνωτή και τότε η ένταση του ρεύματος μειώνεται.
47) Μεταγωγή από ένα κύκλωμα LC σε άλλο. Τη στιγμή της μεταγωγής, υπολογίζουμε το
χαρακτηριστικό μέγεθος του κοινού στοιχείου (q αν είναι πυκνωτής ή i αν είναι πηνίο) και μελετούμε
την ταλάντωση του δεύτερου κυκλώματος LC.

48) Ρυθμοί μεταβολής σε κύκλωμα LC.
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Ο μέγιστος ρυθμός μεταβολής της ενέργειας στον πυκνωτή είναι:
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ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ-ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ
49) Η εκθετική μείωση πλάτους ισχύει μόνο στη περίπτωση που η δύναμη απόσβεσης είναι της μορφής
F= - bu και ο λόγος δυο διαδοχικών μέγιστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση
διατηρείται σταθερός δηλ.:
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με Λ=b/2m
50) Χρόνος υποδιπλασιασμού (ημίσειας ζωής) πλάτους t=

ln 2
𝛬

και ενέργειας ταλάντωσης t΄=

ln 2
2𝛬

.

51) Απώλεια ενέργειας (θερμότητα στο περιβάλλον) = έργο δύναμης απόσβεσης
ΔΕ = ΕΤ(ΤΕΛ) – ΕΤ(ΑΡΧ)
52) Ρυθμός απώλειας μηχανικής ενέργειας στη φθίνουσα ταλάντωση
𝑑𝛦
𝑑𝑡

= Fαπ∙υ = - b∙υ2

53) Ποσό της ενέργειας που πρέπει να προσφέρουμε, ώστε η μηχανική ταλάντωση να παραμένει
αμείωτη Wπροσφ= │ΔΕ│
54) Ποσοστό απώλειας ενέργειας λ=ΔΕ/Εαρχ, ποσοστό μείωσης πλάτους ΔΑ/Ααρχ
55) Φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση: εκθετική μείωση πλάτους φορτίου πυκνωτή (όπως το Α).
56) Η συχνότητα της ταλάντωσης στην εξαναγκασμένη ταλάντωσης, είναι πάντα ίση με τη
συχνότητα του διεγέρτη (και ιση με την ιδιοσυχνότητα f0 μόνο στο συντονισμό).

57) Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση:
α) Ο β΄νόμος νεύτωνα γράφεται:
Fδιεγ + Fεπ +Fαπ = ma => Fδιεγ - Dx - bu = ma
με Fδιεγ=Fmax∙ημ(ωt)
β) Η μέγιστη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης
Umax=mω02Α2/2 δεν είναι ίση με την μέγιστη κινητική
ενέργεια Kmax=mω2Α2/2 παρά μόνο στην κατάσταση
συντονισμού.
Γ) Για δύο τιμές της συχνότητας του διεγέρτη f1<f0<f2 το
πλάτος ταλάντωσης είναι ίδιο.
58) Αλλαγή της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή ( λόγω αλλαγής m ή k)
σχεδιάζουμε την νέα καμπύλη του συντονισμού μετατοπισμένη πιο δεξιά ή αριστερά.

59) Σύνθεση ταλαντώσεων με ίδια συχνότητα που έχουν αρχική
φάση και οι δύο.
x1  A1    t  01 

και

x2  A2    t  02 

Bρίσκουμε την διαφορά φάσης   02  01
Πλάτος σύνθετης ταλάντωσης:
A  A12  A22  2  A1  A2   
Διαφορά φάσης της σύνθετης με την ταλάντωση που έχει την
μικρότερη φάση:
A2 
αν είναι 01  02
 
A1  A2   
Προσθέτουμε στην μικρότερη φάση, την γωνία που υπολογίσαμε και η φάση της σύνθετης:
 01  

Η σύνθετη ταλάντωση : x  A    t  01   
Η σχέση για τις ενέργειες ΕΟΛ=Ε1+Ε2 ισχύει όταν Δφ=900
Όταν η Δφ=0 ή π rad είναι προτιμότερο να εφαρμόζουμε την αρχή επαλληλίας x=x1+x2.

60) Σύνθεση ταλαντώσεων με παραπλήσιες συχνότητες.
Η συχνότητα των διακροτημάτων εκφράζει αριθμό μεγίστων (η μηδενισμών) πλάτους ανά sec.είναι:
f   f1  f 2
Η συχνότητα της σύνθετης ταλάντωσης=αριθμός ταλαντώσεων ανα sec είναι:
f 

f1  f 2
2

ΚΥΜΑΤΑ
61) Αρχική φάση θα έχει ένα κύμα αν τη χρονική στιγμή t = 0:
 Το κύμα έχει διαδοθεί πέρα από το σημείο Ο(x = 0).
 Το κύμα δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο Ο(x = 0).
 Το κύμα μόλις έχει φτάσει στο σημείο Ο(x = 0) (οπότε δεν έχει περάσει πέρα από αυτό) αλλά
εξαναγκάζει το υλικό σημείο Ο(x = 0) να κινηθεί προς τα κάτω.
62) Η φάση ενός κύματος δεν μπορεί να είναι αρνητική. Όταν σε μια άσκηση προκύψει αρνητική
φάση για ένα σημείο σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο δεν έφτασε το κύμα.
63) Όταν δίνεται η απομάκρυνση ή η ταχύτητα ενός σημείου και ζητείται η απομάκρυνση ή
ταχύτητα ενός άλλου σημείου την ίδια στιγμή χρησιμοποιούμε τη διαφορά φάσης των σημείων.
64) Αλλαγή μέσου διάδοσης → f=σταθ., υδ και λ μεταβάλλονται ανάλογα.
65) Αλλαγή συχνότητας κύματος στο ίδιο μέσο διάδοσης→ υδ=σταθ., λ μεταβάλεται
66) Όταν κάποιο σημείο ξεκινά ταλαντώσεις κάποια δεδομένη στιγμή με υ>0 τότε τη στιγμή αυτή
έχει φ=0. Από τη σχέση αυτή υπολογίζουμε και τη ζητούμενη στιγμή που το κύμα φτάνει στη
θέση αυτή ή την θέση στην οποία φτάνει το κύμα κάποια δεδομένη χρονική στιγμή.
* Αν το κύμα δεν έχει αρχική φάση, το σημείο που ξεκινά να ταλαντώνεται κάποια στιγμή, αρχίζει
από τη θέση y=0 (Θ.Ι.) κινούμενο προς τη θετική φορά (+υmax).
x
67) Διαφορά φάσης δυο σημείων την ίδια χρονική στιγμή.   2

Αν Δφ=2kπ συμφωνία φάσης, αν Δφ=(2k+1)π αντίθεση φάσης.
68) Διαφορά φάσης του ίδιου σημείου ανάμεσα σε δύο χρονικές στιγμές Δt=t2-t1:
t
  2
T
Κάθε αύξηση φάσης κατά π/2, απαιτεί χρόνο Τ/2 και το κύμα διαδίδεται κατά λ/4
69) Για να βρούμε την φορά κίνησης ενός σημείου του ελαστικού μέσου όταν δίνεται το
στιγμιότυπο του κύματος:
Κοιτάζουμε το αμέσως προηγούμενο σημείο της καμπύλης από το σημείο Μ που μας ζητείται. Το
σημείο Μ θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, έτσι ώστε να βρεθεί στην θέση του.
70) Αν το κύμα προς τη θετική φορά, διαδίδεται από το σημείο με τη μεγαλύτερη φάση προς τη
μκρότερη.
71) Απομάκρυνση ταλάντωσης ενός δεδομένου σημείου συναρτήσει χρόνου (y-t)
βρίσκουμε τη χρονική στιγμή t1 στην οποία το δεδομένο σημείο αρχίζει ταλαντώσεις (μηδενίζοντας
τη φάση του ) και σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση μετά από τη στιγμή αυτή και μετά.

72) Για να φτιάξω το στιγμιότυπο του κύματος σε κάποια δεδομένη στιγμή t=t1 ακολουθώ την
παρακάτω διαδικασία:
 Θέτουμε στην εξίσωση του κύματος τη στιγμή t1 για να προκύψει η εξίσωση της οποίας θα
σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση.
 Βρίσκω θέση που έχει φτάσει το κύμα την t=t1 από τη σχέση: x1=u.t1 ή μηδενίζοντας τη φάση (φ=0)
t x
στην εξίσωση της φάσης: φ=ημ2π(  ).
 
 Χωρίζουμε την απόσταση χ1 σε ίσα ποσά λ/4, πάνω στον άξονα Οχ.
 Βρίσκουμε y της αρχής Ο(x=0) τη παραπάνω στιγμή t1.
 Ξεκινούμε το σχεδιασμό του στιγμιοτύπου από το πιο απομακρυσμένο σημείο που έχει φτάσει το
κύμα (αυτό που έχει φ=0).
 Το στιγμιότυπο έχει στο μπροστινό του τμήμα: α) Όρος, εφόσον το υλικό σημείο Ο ξεκινά να
κινείται με φορά προς τα πάνω. β) Κοιλάδα, εφόσον το υλικό σημείο Ο ξεκινά να κινείται με
φορά προς τα κάτω.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ:
73) Πλάτος ταλάντωσης σημείου λογω συμβολής A'  2  A   2

r1  r2
.
2

 t r r 
φάση ταλάντωσης σημείου λόγω συμβολής   2   1 2 
2 
T
74) Για την ταλάντωση ενός σημείου κάποια στιγμή, εξετάζουμε 3 περιπτώσεις:
α) το σημείο παραμένει ακίνητο, γιατί δεν έχει φτάσει κανένα κύμα,
β) το σημείο εκτελεί ταλάντωση λογω του ενός μόνο κύματος,
γ) το σημείο εκτελεί ταλάντωση λογω συμβολής.
Σχεδιάζουμε το αντίστοιχο διάγραμμα y-t.
Στα σημεία της μεσοκαθέτου τα κύματα φτάνουν ταυτόχρονα.
Ομοίως εργαζόμαστε για την ταχύτητα –επιτάχυνση ταλάντωσης σημείου λόγω συμβολής,
γράφοντας τις αντίστοιχες εξισώσεις.
75) Διαφορά φάσης που φτάνουν τα κύματα σε κάποιο σημείο Δφ=2π(r1-r2)/λ.
76) Αν μεταβληθεί η συχνότητα των πηγών, αλλάζει και το λ άρα μεταβαλλεται και το πλάτος
ταλάντωσης των σημείων και το πλήθος των κροσσών ανάμεσα στην Π1Π2.

77) Πλήθος κροσσών ενίσχυσης (ή απόσβεσης ) στο ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ των δυο πηγών.
Για ένα σημείο που έχουμε ενισχυτική συμβολή και ανήκει στο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις
δύο πηγές και απέχει r1 από την μία και r2 από την άλλη :
r2  r1  N   
d  N 
  d  r1  r1  N    d  2  r1  N    r1 
r2  d  r1 
2
Για το r1 όμως ισχύει:
d  N 
d
d
0  r1  d  0 
 d  0  d  N    2  d  d   N    d   N  
2


Επειδή το N   , δηλαδή είναι ακέραιος, το ζητούμενο είναι πλήθος των δεκτών τιμών του Ν
Αντίστοιχα εργαζόμαστε και για τα σημεία απόσβεσης.
Σχεδιάζουμε τους κροσσούς, ανάλογα με τις τιμές του Ν

Όσες υπερβολές ενίσχυσης (ή απόσβεσης) τέμνουν το τμήμα Π1Β τέμνουν και το τέμνουν και το
Π1Α
Δυο διαδοχικοί κροσσοί ενίσχυσης (ή απόσβεσης) πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα Π1Π2 απέχουν
μεταξύ τους λ/2, ενώ ένας ενίσχυσης από τον διαδοχικό απόσβεσης λ/4 (απόδειξη).

78) Αν οι πηγές δεν είναι σύγχρονες, εφαρμόζουμε την αρχή επαλληλίας για να καταλήξουμε στην
εξίσωση της συμβολής. (οι σχέσεις του βιβλίου δεν ισχύουν)
t r  
y1  A   2   1  
T   
  t r r  
 r1  r2  

    2   1 2   
  y  y1  y 2  y  2  A    2
2
2
2  2 

 T
  t r2 

y 2  A   2       
 T  



79) Τα σημεία της ευθείας Π1Π2 που βρίσκονται εκτός του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2=d,
έχουν ίδιο πλάτος ταλάντωσης 2Ασυν(πd/λ) ανεξάτητα από τη θέση τους.

80) Ελάχιστη συχνότητα ταλάντωσης πηγών
για να έχουμε ενισχυτική συμβολή σε κάποιο σημείο fmin= υδ/(r1-r2)
για να έχουμε ακυρωτική συμβολή σε κάποιο σημείο fmin= υδ/2(r1-r2)

ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ
81) Σε μια χορδή που δημιουργείται στάσιμο κύμα:
 Το σταθερό άκρο είναι δεσμός και το ελεύθερο κοιλία.
 Δεν μεταφέρει ενέργεια και ορμή από το ένα σημείο στο άλλο.
 Όλα τα σημεία που ταλαντώνονται έχουν ίδια συχνότητα, περνούν ταυτόχρονα από τη
θέση ισορροπίας τους και βρίσκονται ταυτόχρονα στις ακραίες θέσεις τους αλλά με
διαφορετικά πλάτη.
82) Το πλάτος ταλάντωσης κάθε σημείου είναι διαφορετικό και εξαρτάται από τη θέση του.
x
Δίνεται από Α΄=│ 2  A   2  │

83) Οι σχέσεις που δίνει το βιβλίο ισχύουν όταν η αρχή μέτρησης (x=0) είναι κοιλία.
Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα κύματα έχει αρχική φάση, εφαρμόζουμε την αρχή της
επαλληλίας για να προκύψει η εξίσωση του στάσιμου. Αν π.χ. τα συμβαλλόμενα κύματα έχουν
διαφορά φάσης π τότε στη θέση x=0 προκύπτει δεσμός και η εξίσωση του στασίμου θα είναι
x 
t

y  2  A    2     2 
 2
T

84) Για την ταλάντωση κάποιου σημείου ισχύουν
1
1
1
Α.Δ.Ε.Τ. 2Dy2+2mu2=2DA΄2
υ = 2Ασυν(2πx/λ)συν(2πt/Τ) αν η αρχή μέτρησης είναι κοιλία
α= - ω2y
85) Σχεδιασμός στιγμιότυπου στάσιμου:
 προσδιορίζουμε θέσεις δεσμών-κοιλιών
 βρίσκουμε απομάκρυνση της κάποιας κοιλίας(συνήθως της πρώτης) τη δεδομένη στιγμή
 Σχεδιάζουμε λαμβάνοντας υπόψιν ότι 2 διαδοχικές κοιλίες έχουν πάντα αντίθεση
φάσης(αντίθετα y, αντίθετα υ) και οτι όλα τα σημεία που ταλαντώνονται περνούν
ταυτόχρονα από τη Θ.Ι. και βρίσκονται ταυτόχρονα στις ακραίες τους θέσεις.

86) Πλήθος δεσμών (ή κοιλιών) μεταξύ δυο θέσεων x1 και x2
Λύνω την ανίσωση ως προς κ και ζητώ τις ακέραιες λύσεις της:

x1  ( 2  1)   x 2
4
87) Διαφορά φάσης δυο σημείων στο στάσιμο:
 Δφ=0 αν το πλήθος των δεσμών μεταξύ των σημείων είναι άρτιο ή οι εξισώσεις ταλάντωσης
των σημείων y1(t) y2(t) είναι ομόσημες.
 Δφ=π αν το πλήθος των δεσμών μεταξύ των σημείων είναι περιττό ή οι εξισώσεις
ταλάντωσης των σημείων y1(t) y2(t) είναι ετερόσημες.
 Δεν ισχύει η σχέση Δφ=2πd/λ
88) Για να σχηματιστεί στάσιμο κύμα σε μια χορδή πρέπει το μήκος της να πληροί κάποιες
προϋποθέσεις (από τη σχεση που δινει τους δεσμους η τις κοιλιες).
 Σχεδιάζουμε πάντα ένα σχήμα
 Όταν σε μια χορδή με στερεωμένα τα άκρα δημιουργείται στάσιμο κύμα το μήκος της

χορδής θα είναι: L    με Ν=1,2,3,.......
2
 Όταν σε μια χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο και το άλλο ελεύθερο δημιουργείται

στάσιμο κύμα το μήκος της χορδής θα είναι: L  ( 2   1)  με Ν=0,1,2,3, ....
4
89) Περιοχή συμβολής κυμάτων.Αν η συμβολή των δύο κυμάτων που συναντιούνται άρχισε την t=0
στο x=0 τότε κάποια χρονική στιγμή t θα υπάρχει στάσιμο στην περιοχή συμβολής και όχι σε
όλη την έκταση του άξονα. Η περιοχή συμβολής θα είναι -υδ∙t≤ x≤+υδ∙t. Έξω από αυτή την
περιοχή θα υπάρχει κάθε κύμα μόνο του.
90) Απόσταση σημείου από σημείο κάποια στιγμή d=√𝛥𝑥 2 + 𝛥𝑦 2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ-ΔΙΑΘΛΑΣΗ
91) Eλεγχος εξισώσεων ηλεκτρομαγνητικού κύματος σε 3 σημεία:
 πρέπει φΕ = φΒ
 υδιαδ = Ε/Β= Εmax/Bmax
 υδιαδ=λf
92) 2 προϋποθέσεις για ολική ανάκλαση.
 Πρέπει η διάδοση να γίνεται από πυκνό → αραιό
 Πρέπει θπροσπ > θcrit

93) Παράλληλη μετατόπιση ακτίνας φωτός όταν διέρχεται από
πλακίδιο πάχους d

ΣΤΕΡΕΟ
94) Αν ένα στερεό ισορροπεί τότε ΣF=0 και Στ=0 ως προς οποιοδήποτε σημείο.
Αν υπάρχει σταθερός άξονας(π.χ. άρθρωση) περιστροφής εφαρμόζουμε Στ=0 ως προς αυτόν.
Αν δεν υπάρχει σταθερος άξονας εφαρμόζουμε ως προς σημείο ή άξονα που περνούν οι
περισσότερες άγνωστες δυνάμεις.
95) Αν σε στερεό ΣF=0 τότε δεν κάνει μεταφορική (υcm=0) η κάνει ομαλή μεταφορική (υcm=σταθ).
96) Aν σε στερεό Στ=0 τότε δεν κάνει περιστροφική (ω=0) η κάνει ομαλή περιστροφική (ω=σταθ).
97) Ισορροπία 3 μη συγγραμμικών δυνάμεων: πρέπει να συντρέχουν.
98) Δύναμη σε άρθρωση (άξονα περιστροφής) → τυχαία διεύθυνση → συνιστώσες.
99) Αν ω= σταθ (ομαλή περιστροφική) τότε Δθ=ωΔt
100) Αν υcm= σταθ (ομαλή μεταφορική ) τότε Δx=υcmΔt
101) Οι εξισώσεις κινηματικής ισχύουν μόνο αν αcm = σταθ (ή αγων =σταθ) .
102) Αν ΣF≠ σταθ η Στ ≠ σταθ τότε δεν ισχύουν οι εξισώσεις κίνησης
π.χ. περιστροφή ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο,
103) Αν η τροχιά του cm είναι κυκλική, ο θεμελιώδης νόμος ισχύει με την μορφή
2
𝑢𝑐𝑚
ΣF(ακτ)=m
και ΣF(εφαπτ)=m∙aεπ
𝑟
104) Διάγραμμα ω(t)→ εμβαδό=Δθ, κλίση=αγων
105) Αριθμός περιστροφών Ν=Δθ/2π.
106) Διάγραμμα L(t)→ κλίση=Στ
2 με ακ=ω2∙r και αεπ=αγων∙r
107) Επιτάχυνση σημείου στην κυκλική κίνηση α = √𝛼𝜅2 + 𝛼𝜀𝜋

2 + 𝜐 2 + 2𝜐
108) Ταχύτητα σημείου στην σύνθετη κίνηση υΣ = √𝜐𝑐𝑚
𝛾𝜌
𝑐𝑚 𝜐𝛾𝜌 𝜎𝜐𝜈𝜃

με θ=γωνία υcm-υγρ
109) Κύλιση χωρίς ολίσθηση ισχύουν υcm=ω∙R, αcm=αγ∙R, Δxcm=Δs=Δθ∙R και Τσ≤μορ∙Ν
110) Προϋποθέσεις που ισχύει ο Θ.Ν.Σ. και στη σύνθετη κίνηση στερεού.
Ο θ.ν.μ. ισχύει αρκεί o ελεύθερος άξονας περιστροφής:
Α) να περνά από το cm
Β) να είναι άξονας συμμετρίας
Γ) να μην αλλάζει κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της κίνησης.
Στη περίπτωση αυτή οι ροπές των δυνάμεων και η ροπή αδράνειας του σώματος υπολογίζονται ως
προς το cm. και θετική φορά τη φορά της περιστροφής.

111) Στατική τριβή:
 Η φορά της καθορίζεται από τις υπόλοιπες δυνάμεις.
 Δεν έχει συγκεκριμένο μέτρο (τύπο), υπολογίζεται από ΘΝΣΚ-ΘΝΜΚ
 Τα επιμέρους έργα της στατικής τριβής για τη μεταφορική και την περιστροφική κίνηση
είναι αντίθετα άρα το έργο της είναι μηδέν για την σύνθετη κίνηση, οπότε δεν μεταβάλλει
την μηχανική ενέργεια του σώματος..
 Η μέγιστη στατική τριβή λέγεται οριακή και δίνεται από Τσmax=Tορ=μορΝ


Ο ελάχιστος συντελεστής οριακής τριβής υπολογίζεται από μ >

𝛵𝜎𝜏𝛼𝜏
𝛮

112) ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ:
 Στερεό με υλικά σημεία→ υπολογίζω τη ρ.αδρ. του στερεού ως προς τον άξονα
περιστροφής και προσθέτουμε τη ρ.αδρ. για κάθε υλικό σημείο.
 Συγκόλληση στερεών: Ιολ=Ι1+Ι2+.....Ιν
 Αφαίρεση τμήματος από στερεό: Ιτελ=Ιαρχ – Ιαφαιρ
 Ίδιο υλικό στερεών => Ίδια πυκνότητα στερεών: d1=d2 => m1/V1= m2/V2
Όγκος σφαίρας V=4/3∙πR3
όγκος κυλίνδρου(δίσκου) V=A∙ℓ εμβαδό κυκλικής βάσης Α=πR2
 συμπαγής και κοίλη σφαίρα ίσης μάζας και ακτίνας είναι ΙcmΚΟΙΛ>ΙcmΣΥΜΠ επειδή
περισσότερα υλικά σημεία απέχουν μεγαλύτερες αποστάσεις από άξονα περιστροφής.
113) Περιστροφή ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο αλλάζει η γωνία άρα Στ≠σταθερή και αγων≠σταθ.
δεν ισχύουν εξισώσεις κινηματικής.
114) Για την κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής η σχέση Κπερ=LI2/2 είναι χρήσιμη όταν
γνωρίζουμε τη στροφορμή ή όταν αυτή είναι σταθερή.
115) Αν ένα στερεό είναι αβαρές τότε Ι=0. Άρα οι τάσεις των νημάτων στα άκρα μιας αβαρούς
τροχαλίας έχουν ισα μέτρα.
116) Μελέτη κίνησης ενός στερεού:
 ΘΝΣΚ-ΘΝΜΚ- και εφόσον α=σταθ τις εξισώσεις κινηματικής
 Αν κυλίεται χωρίς ολίσθηση υcm=ω∙R
 Ενεργειακή μελέτη Θ.Μ.Κ.Ε( ισχύει πάντα)
 Α.Δ.Μ.Ε ισχύει :
 μόνο για συντηρητικές δυνάμεις (και στατική τριβή).
 για τη σύνθετη κίνηση του στερεού.
 Αν έχουμε σύστημα σωμάτων, ισχύει για όλο το σύστημα και όχι για κάθε σώμα
ξεχωριστά.

117) Κίνηση συστήματος σωμάτων που συνδέεται με νήμα.
 Εφαρμόζουμε Θ.Ν.Μ.Κ και Θ.Ν.Σ.Κ για κάθε σώμα
χωριστά.(θετική φορά της κίνησης)
 ΘΜΚΕ για κάθε σώμα χωριστά ή και για το
σύστημα.
 Τα σημεία που συνδέονται με το ίδιο νήμα έχουν
ταχύτητες και επιταχύνσεις ίσου μέτρου:
υΣ=ωΤ∙r = 2∙υcm
 Αν το σύστημα αρχικά ισορροπεί και έπειτα κινείται (κόψιμο νήματος), οι δυνάμεις των
νημάτων έχουν διαφορετικά μέτρα από αυτά που είχαν στην ισορροπία.
118) Ελεγχος αν στερεό κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε επίπεδο με δεδομένο συντελεστή οριακής
τριβής. Εφαρμόζουμε ΘΝΣΚ-ΘΝΜΚ με κ.χ.ο, υπολογίζουμε Τστ και εξετάζουμε αν Τστ≤ μορΝ
119) Εργο δύναμης F στη σύνθετη κίνηση: WF= WF(μετ) + WF(περ)
π.χ. αν F=σταθερή και κ.χ.ο στο σχήμα 1 WF=2F∙xcm
στο σχήμα 2 WF=F∙xcm

120) Στερεά που αφήνονται ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος κεκλιμένου επιπέδου και ζητάμε ποιό θα
φτάσει πρώτο, υπολογίζουμε και συγκρίνουμε τις επιταχύνσεις cm τους.
121) Ρυθμός προσφοράς ενέργειας στο σύστημα (μέσω του έργου δύναμης)
𝑑𝑊
= F∙υcm + τF∙ω
𝑑𝑡
122) Διατήρηση στροφορμής σε σύστημα όταν Στεξ=0:
 Kρούσεις στερεών (σφαίρα με ράβδο ή δίσκο),
 Aνακατανομές μαζών σε στερεά,
 Περιστροφή γης γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον
Ήλιο (σύγκριση ταχυτήτων στο περιήλιο-αφήλιο).
 Κυκλική κίνηση σφαίρας σε οριζόντιο επίπεδο με νήμα του οποίου μεταβάλλεται η ακτίνα.
123) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Με τον όρο ανακύκλωση, εννοούμε την συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται, ώστε ένα σώμα να
μπορεί να διαγράφει ένα κατακόρυφο κύκλο.
Α) Κατακόρυφη περιστροφή ράβδου γύρω από οριζ. άξονα (είτε με μάζα, είτε αβαρή). Στην
περίπτωση αυτή, αρκεί η ράβδος να μπορεί να φτάσει στην ανώτερη κατακόρυφη θέση, στην οποία
θεωρούμε ότι η ταχύτητα μηδενίζεται (ω=0).
Β) Στο εσωτερικό σφαιρικής επιφάνειας-οδηγού Στη περίπτωση αυτή δεν αρκεί το σώμα να φτάσει
στην ανώτερη θέση, αλλά θα πρέπει στην θέση αυτή να έχει μια ελάχιστη ταχύτητα που υπολογίζεται
από ΣF=Fκ θεωρώντας Νmin=0
Γ) το σώμα είτε είναι δεμένο στο άκρο νήματος, εργαζόμαστε όπως παραπάνω θεωρώντας στην
ανώτατη θέση Τmin=0

124) Γιο-γιο με σταθερό άκρο
Ισχύει υcm=ωR διότι το σημείο που βρίσκεται σε επαφή με το νήμα έχει υ=0 .
Η τάση του νήματος δεν μεταβάλλει την μηχανική ενέργεια του δίσκου διότι
το έργο της είναι μηδέν.

125) Γιο-γιο με κινητό άκρο Είναι υακρου=υcm+υγρ (δεν ισχύει υcm=ωR)

126) Αν κοπεί το νήμα στο γιο-γιο έχουμε Στ=0 → ω=σταθ ενώ ΣF=mg → υcm μεταβάλλεται
127) Μήκος νήματος που ξετυλίγεται η τυλίγεται κατά την περιστροφή: ℓ=rΔθ
128) Ρυθμός μεταβολής κιν ενέργειας λογω μεταφοράς και λογω περιστροφής.
𝒅𝑲
𝒅𝒕

=

𝒅𝑲𝝁
𝒅𝒕

+

𝒅𝑲𝝅
𝒅𝒕

= ΣF∙υcm + Στ∙ω

129) Οριακή περίπτωση ανατροπής ράβδου που στηρίζεται σε
υποστηρίγματα. Εφαρμόζουμε συνθήκη ισορροπίας και θέτουμε οριακά
FA=0.

130) Υπερπήδηση εμποδίου, εφαρμόζουμε συνθήκη ισορροπίας και
παίρνουμε οριακά Ν=0 από δάπεδο

131) Δύναμη από τον άξονα στην κατακόρυφη περιστροφή ράβδου.
2
𝑢𝑐𝑚
Εφαρμόζουμε για το cm ΣF(ακτ)=m
και ΣF(εφαπτ)=m∙aεπ
𝑟
132) Στερεό που ολισθαίνει σε τραχύ δάπεδο
 Δέχεται τριβή ολίσθησης
 μελετούμε μεταφορική και περιστροφική κίνηση (ΘΝΣΚ-ΘΝΜΚ-κινηματική)
 σταματά να ολισθαίνει τη στιγμή που υcm=ω∙R
133) Κρούση ελεύθερων στερεών. Εφαρμόζουμε ΑΔΟ και ΑΔΣ
134) Κύλινδρος που κυλίεται πάνω σε σανίδα:
Το σημείο του κυλίνδρου που βρίσκεται σε επαφή με τη σανίδα
έχει κάθε στιγμή την ίδια ταχύτητα με τη σανίδα.
υcm-υγρ=υσανίδας
Ο κύλινδρος δέχεται τριβή με φορά προς τα πίσω, η σανίδα προς τα εμπρός ίσου μέτρου (δράσηαντίδραση)

ΚΡΟΥΣΕΙΣ
135) Σε κάθε περίπτωση κρούσης σωμάτων Α,Β (μονωμένο σύστημα) ισχύει
⃗⃗⃗⃗𝐴 = - 𝐹
⃗⃗⃗⃗𝐵 => Δ𝑝
𝐹
⃗⃗⃗⃗𝐴 = - Δ𝑝
⃗⃗⃗⃗𝐵
136) Σε ελαστική κρούση ισχύει ΔΚΑ= - ΔΚΒ
137) Σε πλάγια κρούση → ΑΔΟ διανυσματικά η κατά άξονες
138) Μέση δύναμη που δέχεται ένα σώμα κατά την κρούση: 𝐹 =Δ𝑝 /Δt
139) Ποσοστό ενέργειας κινούμενου σώματος που μεταφέρθηκε στο άλλο κατά την κρούση
λ= ΔΚ2/Κ1αρχ

140) Διανυσματική μεταβολή ορμής σώματος λόγω κρούσης
μέτρο (νόμος συνημιτόνων): Δp= √𝑝𝑎2 + 𝑝𝜏2 − 2𝑝𝑎 𝑝𝜏 𝜎𝜐𝜈(180 − 𝜑)

143) Μονωμένο σύστημα μόνο στον ένα άξονα:
 ΑΔΟ μόνο στον άξονα που είναι μονωμένο το σύστημα.


Στον μη μονωμένο άξονα εφαρμόζουμε 𝐹 εξ =Δ𝑝 /Δt για το σύστημα

144) Μονωμένο σύστημα ελατηρίου-μαζών: ΑΔΟ-ΑΔΕ για το σύστημα

DOPPLER
145) Η ταχύτητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής εξαρτάται μόνο από την
ταχύτητα του παρατηρητή (και όχι από την ταχύτητα της πηγής): υΗΧ΄ = υ ΗΧ ± υ Α
146) Το μήκος κύματος που αντιλαμβάνεται ενός παρατηρητής εξαρτάται μόνο από την ταχύτητα
της πηγής (και όχι από την ταχύτητα του παρατηρητή) : λΑ = λ ± υ S T.
147) Χρονικά διαστήματα εκπομπής-λήψης αριθμού Ν κυμάτων
από την πηγή → παρατηρητή:
𝑁

fA = 𝛥𝑡 → N= fA ΔtA
𝐴

𝑁

fS = 𝛥𝑡 → N= fS ΔtS από όπου προκύπτει fA ΔtA= fS ΔtS
𝑆

148) Αριθμός κυμάτων (η μεγίστων ) που εκπέμπει η πηγή (ΝS) και λαμβάνει ο παρατηρητής (ΝΑ)
σε χρονικό διάστημα Δt :
𝛮
𝛮
NS = fS Δt και NΑ = fΑ Δt από όπου προκύπτει ότι 𝑓 𝑠 = 𝑓 𝐴
𝑆

𝐴

149) Ανάκλαση ηχητικού κύματος σε επιφάνεια
Βήμα 1ο : Η επιφάνεια παίζει το ρόλο του δέκτη (ακίνητου ή κινητού) και υπολογίζουμε την
συχνότητα που λαμβάνει (fεπιφ).
ο
Βήμα 2 : Η επιφάνεια συμπεριφέρεται σαν δευτερογενής πηγή κυμάτων που εκπέμπει τα
κύματα με τη συχνότητα που τα δέχτηκε. Υπολογίζουμε την συχνότητα που λαμβάνει
ένας παρατηρητής .
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Α) Πως υπολογίζω την ταχύτητα που μετράει το radar της τροχαίας (ανάκλαση σε κινούμενο
τοίχωμα):
Υποθέτουμε ότι το όχημα πλησιάζει στο radar το οποίο εκπέμπει ήχο συχνότητας f S .
  A
Η ήχος φτάνει στο κινούμενο όχημα (παρατηρητής) με συχνότητα f A 
 fS

Στην συνέχεια το όχημα εκπέμπει ήχο λόγω ανάκλασης (πηγή) με συχνότητα f A .
Η ήχος φτάνει στο ακίνητο radar (παρατηρητής) με συχνότητα f A :
 A
 A


f A 
 f A  f A 

 f S  f A 
 f S    ...
 A
 A

 A

Β) Πως υπολογίζω την συχνότητα του ήχου της σειρήνας του τρένου που πλησιάζει σε
κατακόρυφο βράχο, που αντιλαμβάνεται παρατηρητής (ανάκλαση σε ακίνητο τοίχωμα):
Υποθέτουμε ότι το τρένο πλησιάζει στον βράχο.
Το τρένο εκπέμπει ήχο συχνότητας f S .
Η ήχος φτάνει στον ακίνητο βράχο (παρατηρητής) με συχνότητα f A :
 A

fA 
 fS  f A 
f
  S
  S S
Στην συνέχεια ο βράχος εκπέμπει ήχο λόγω ανάκλασης (πηγή) με συχνότητα f A .
Η ήχος φτάνει στον παρατηρητή με συχνότητα f A :
Αν είναι ακίνητος:
Αν κινείται πλησιάζοντας τον βράχο:
 A
 A

 A
f A 
 f A  f A 

 f S  f A 
f


  S
  S S
Αν κινείται και απομακρύνεται από τον βράχο:
 A
 A

 A

f A 
 f A  f A 

 f S  f A 
 f S f A  f A  f A 
f


  S
  S
  S S

Γ) Τι ήχο αντιλαμβάνεται κινούμενος παρατηρητής και βρίσκεται ανάμεσα σε τρένο που
πλησιάζει σε κατακόρυφο βράχο:
Το τρένο εκπέμπει ήχο συχνότητας f S .
Η ήχος φτάνει στον παρατηρητή απευθείας, με συχνότητα f A1 :
Αν κινείται πλησιάζοντας τον βράχο (άρα θα απομακρύνεται από τρένο):
 A
f A1 
f
  S S
Η ήχος φτάνει στον παρατηρητή μετά από ανάκλαση στον βράχο.
Πρώτα φτάνει στον ακίνητο βράχο (παρατηρητής) με συχνότητα f A :
 A

fA 
 fS  f A 
f
  S
  S S
Στην συνέχεια ο βράχος εκπέμπει ήχο λόγω ανάκλασης (πηγή) με συχνότητα f A .
Η ήχος φτάνει στον παρατηρητή από ανάκλαση, με συχνότητα f A 2 :
Επειδή κινείται πλησιάζοντας τον βράχο:
 A
 A

 A
f A2 
 f A  f A2 

 f S  f A2 
f


  S
  S S
Τελικά ο παρατηρητής ακούει ένα ήχο που θα προκύψει από την σύνθεση των δύο ήχων (τον
απευθείας και εκείνο από ανάκλαση) με συχνότητες:
 A
 A
και
f A2 
f A1 
f
 fS
  S
  S S
Οι παραπάνω συχνότητες είναι παραπλήσιες.
Με την προϋπόθεση ότι οι δύο ήχοι φτάνουν στον παρατηρητή με ίδιο πλάτος, τότε το αποτέλεσμα
θα είναι διακρότημα.

Δ) Αν η ηχητική πηγή κάνει απλή αρμονική ταλάντωση, ο ακίνητος παρατηρητής που βρίσκεται
στην διεύθυνση της ταλάντωσης, αντιλαμβάνεται ήχο:
Η ταχύτητα της πηγής θα είναι:
   max     t   
Ήχο μεγαλύτερης συχνότητας θα αντιλαμβάνεται όσο η πηγή πλησιάζει, και την μέγιστη συχνότητα
όταν θα πλησιάζει με την μέγιστη ταχύτητα (στην θέση ισορροπίας).
 A


fA 
 f S  f max 
 f S  f max 
f
  S
  max
   A S
Ήχο μικρότερης συχνότητας θα αντιλαμβάνεται όσο η πηγή απομακρύνεται, και την ελάχιστη
συχνότητα όταν θα απομακρύνεται με την μέγιστη ταχύτητα (στην θέση ισορροπίας).
 A


fA 
 f S  f min 
 f S  f min 
f
  S
  max
   A S
Γενικά ο ήχος φτάνει στον παρατηρητή με συχνότητα:
 A

fA 
 fS  f A 
f
  S
  max     t    S

Ε) Αν η ηχητική πηγή που πλησιάζει σε ακίνητο παρατηρητή, εκπέμπει ήχο μικρής χρονικής
διάρκειας Δt, ο ακίνητος παρατηρητής αντιλαμβάνεται τον ήχο αυτό για μικρότερη χρονική
διάρκεια Δt΄:
Η ήχος φτάνει στον ακίνητο παρατηρητής με μεγαλύτερη συχνότητα f A (και μικρότερη περίοδο
1
):
TA 
fA
 A

fA 
 fS  f A 
f
  S
  S S
Στην χρονική διάρκεια Δt, από την ηχητική πηγή εκπέμπονται Ν ¨μήκη κύματος¨ χρονικής
διάρκειας Τs το καθένα:
1
t  N  Ts  N 
fs
Στον παρατηρητή φτάνουν τα Ν ¨μήκη κύματος¨ το καθένα χρονικής διάρκειας Τ Α < Τs. Άρα
μικρότερης συνολικά χρονικής διάρκειας Δt΄:
1
t   N  TA  N 
fA
Διαιρώντας τις παραπάνω σχέσεις, υπολογίζω την ζητούμενη χρονική διάρκεια:
1
N
fs
f
t
t


 s
t  N  1
t  f A
fs

