
  محلول  تمرين

  

  عندما یقترب منبع صوتي من مستقبل یزداد التردد لیصبح الصوت اكثر حدة

  عندما یبتعد منبع صوتي من مستقبل یتناقص التردد لیصبح الصوت اقل حدة
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T’= T+Δt2- Δt1= T+( d- VE.T )/V - d/v = T(1-VE/V) 
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  Rتردد الصوت الذي یستقبلھ المستقبل  ’Nحساب  - 1-5

  N’=1,42KHzتطبیق عددي  N’=N.V/(V-VE)ومنھ  N’=1/[ T(1-VE/V)]اذن   ’N’=1/Tنعلم ان 

  

 ’’’Tو  Tاشارتین ، قارن بین  Rالستقبال المستقبل  ’’’Tالدور  - 2-1
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   )  ( d+ VE.Tفتصبح المسافة بین السیارة و المستقبل  VE.Tتقطع السیارة المسافة  Tخالل دور 

  Δt2’=T+( d+VE.T )/Vو بالتالي المدة الزمنیة 
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  T’’’>Tنستنتج ان  T’’’/T= (1+VE/V): من العالقة السابقة نكتب 
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