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 אפקט דופלר

 

 : מילות מפתח

 דופלר, משדר, מקלט, שינויי תדירות.

 
 משדר, מקלט,המותקנת על המחשב,   Dopplerותוכנת : מחשבהציוד הדרוש

 .פלטה מתכתיתה, קופסת בקרה, מסילת הרצה, עגל

 
 : מטרת הניסוי

  הכרת תופעת דופלר 

 
 תיאוריה. 1

 לטגלים אל המרחב ומק משדרה (Source)מקור במערכת המורכבת מ

(Receiver )כל עוד אין תנועה יחסית בין המשדר למקלט, יקלוט  ,גליםהקולט את ה

 והמקלט)המשדר( כאשר מקור הגלים המקלט את אותה התדירות של המשדר. אולם 

שונה מהתדירות תהיה , התדירות הנקלטת אחד ביחס לשני במהירות מסוימתנעים 

 המשודרת. 

 
תהיה גבוהה התדירות הנקלטת  זהל זה מתקרבים והמקלטהמשדר כאשר 

, התדירות הנקלטת קטנה מתרחקים אחד מהשני; וכאשר הם משדר מזו שהמקור

 המדען על שמו של "אפקט דופלר"כתופעה זאת ידועה  מהתדירות המשודרת.

 .(1803-1853האוסטרי כריסטיאן דופלר )

 

מכונית צופרים חולפים לידך ניתן בקלות להבחין בתופעה כאשר רכבת או 

וממשיכים לצפור אנו קולטים שינוי בתדירות הצליל של הצופר. השינוי בתדירות גלי 

 .שדרכו מתקדם הגל הקול תלוי אם המקור או המקלט נמצאים בתנועה יחסית לתווך

 
מדי מהירות  :לדוגמאמכשור רב מבוסס על עיקרון תופעת דופלר,  ,כיום

 מכשור רפואיו ת מהירותם של גלקסיותלמדיד ונומימכשור אסטר, משטרתיים

 . וכו' של חלקי גוף נעיםלביצוע הדמיות 

 
 אל אוזננו.  םשינויים בלחץ האוויר עד הגיע יםיוצרבתווך  יםהנעקול  יגל

אם אנו רוצים לשנות את  הקול תלויה בתווך ולא במהירות המקור.גלי מהירות 

מהירות הקול, צריך לשנות את התווך )חומר אחר(, או להניע את התווך )למשל 
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אחרת , כתלות בתדר איננה משתנהמהירות התקדמות הקול באוויר כמו כן,  רוח(.

כל צליל היה מגיע בזמן אם נגינה של תזמורת,  ,אלא היינו יכולים לשמוע לדוגמ

  .וצרימות הרמוניה-דיס נוצרתהייתה  שונה אל אוזננו

f'   והתדירות החדשה אורך הגל משתנהנעים  כאשר המקור או המקלט 

 :1בנוסחה  לפי הקשר  Vוהמהירות היחסית  'מחושבת ע"י מדידת אורך הגל 

V
    '

'
f


    (1) 

נמצא במנוחה )המשדר( מקור הגלים  מצבים, מצב ראשון כאשר לשנבחין בין ש

י יותר מקור הגלים במנוחה והגלאי בתנועה, ומצב כללמצב שני בו בתנועה,  הגלאיו

 .בו הגלאי והמקור נעים יחד

 

 גלאי בתנועה ,במנוחה משדר  1.1

בתדירות קבועה משדר גלים הישנו משדר נייח רים יבמרכז מערכת צנניח כי 

. במרחק מסוים מהמשדר oVמתקדמים במהירות קבועה נעים וגלים אלו  ,אל המרחב

נע לכיוון המשדר במהירות זה גלאי נניח כי  ,קולט את הגלים המשודריםישנו גלאי ה

 .1. תיאור סכימתי של המערכת ניתן לראות באיור RVקבועה 

 

 
 : מקור )משדר(  במרכז נייח, ומקלט נע לעברו במהירות קבועה 1איור 

 התדירות שיקלוט הגלאי תהיה גבוהה יותר מאחר שמהירות היחסית של הגלאי 

RV ביחס למהירות התקדמות הגלOV  היא גדולה יותר כך שהזמן שלוקח לגלאי
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 () אורך הגלר את מרחק  ובעהגלאי  כלומרלפגוש מקסימה הוא קצר יותר. 

0במהירות יחסית שהיא  RV V.   ניתן לרשום את התדירות שימדוד הגלאי:לכן 

0 RV V
   'f




   (2) 

0במקום אורך הגל של המשדר ניתן לרשום את הגודל 

0

V

f

 
 
 

היא מהירות  0Vכאשר  

 -התקדמות הגלים ו
0f  ,ולקבל את הביטוי הבא:תדירותם 

0 R 0 R
0 R 0

0 00

0

V V V
 ' (V V ) 1

V VV

f
f f

f

 
     

   
 
 

  (3) 

קשר זה פותח בהנחה שהמקלט מתקדם לכיוון המשדר הנייח לו היינו מניחים כי 

והמונה בנוסחא  הםיהמקלט מתרחק מהמשדר השינוי יהיה במהירות היחסית בינ

0 -ישתנה ל (2) RV V במקרה של מקור משדר נייח ומקלט נייד ש. נוכל לסכם

 ( תהיה:f'מדד על ידי המקלט )יהתדירות שת

     R
0

0

V
  ' 1

V
f f

 
  

 
   (4) 

המקלט מתקדם לכיוון המשדר והסימן  מקרה שבו הוא עבורכאשר הסימן החיובי 

  והשלילי כאשר המקלט מתרחק מהמשדר.

כאשר התווך בו נעים הגלים הוא אויר )התווך בו יבוצע הניסוי( מהירות הקול באוויר 

בטמפרטורת החדר היא:  
sec

3440
mV  

 
 גלאי במנוחה ,משדר בתנועה  1.2

לאורך ציר  sVרים ישנו משדר הנע במהירות קבועה ינניח כי במרכז מערכת צ

תיאור  .. במרחק מסוים מהמשדר ישנו גלאי נייח הקולט את הגלים המשודרים X-ה

כפי שניתן לראות בתרשים הגלים בצד  .2מתי של המערכת ניתן לראות באיור כיס

הקדמי של המקור "נדחסים", בעוד שהגלים בצד האחורי של המקור יהיו מרוחקים 

יותר אחד מהשני. כלומר התדירות שימדוד הגלאי בצד הימני תהיה גבוהה יותר 

תדירות נמוכה מדד יתמנוחה ובצד השמאלי במתדירותו הבסיסית של המשדר לו היה 

 יותר. 
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 מקלט במנוחה והמשדר נע לעברו במהירות קבועה: 2איור 

 

הוא קצר יותר ותלוי  '-נתייחס לצדו הימני של התרשים, אורך הגל המסומן ב

ניתן  . SV -ובמהירות ההתקדמות של המקור OV -במהירות ההתקדמות של הגל

 לרשום את הקשר הבא: 

    
' 0 s

0

V V

f



    (5) 

0הגודל 

0

V

f
sוהגודל בזמן מחזור אחד  תקדם הגל המשודרמהוא המרחק ש 

0

V

f
הוא  

 תקדם המקור באותו הזמן. מהמרחק ש

0נוכל לרשום  'במקום 

'

V

f
 מהנוסחה ונקבל:  f'נחלץ את  

    ' 0 0
0

0 s s

0

V 1
  

V V V
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f
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   (6) 

משדר ש נניח . אםקלט הנייחמתקדם לכיוון המ משדרקשר זה פותח בהנחה שה

 (משדר)במקרה של מקור כי נוכל לסכם  .גדל '-באורך הגל השינוי  מקלטמתרחק מה

 ( תהיה:f'מדד על ידי המקלט )יהתדירות שת חומקלט נ נע
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    (7) 

 משדרכאשר ה )+(והסימן  קלטמתקדם לכיוון המ שדרהמ מציין כי (-)כאשר הסימן 

 .מקלטמתרחק מה

 
 בתנועהוגלאי משדר   1.3

במקרה כללי יותר כאשר גם המקור המשדר וגם המקלט נעים יחד נוכל לאחד 

 ולקבל את הקשר הבא:  7ו  4את שתי המשואות 
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  (8) 

 

  .י המקרים הקודמיםננוסחה זו מכילה בתוכה את ש

 
 

 עקרון פעולה של המשדר והמקלט. 1.4

היא העצמית מבוסס על מתנד גבישי שתדירותו בו נשתמש בניסוי המשדר 

40KHz  .הגל . בתדירותו העצמיתבועי ידו של מתנד זה ליצור אות חשמלי ריתפק

 עם תדירות תהודה המתאימה לתדירות מתמר אולטרסוני  מחובר אלשנוצר  חשמלי

ישנה אלקטרי -הפיזיולגביש  .אלקטרי וממברנה-המתמר בנוי מגביש פיזיוהמתנד. 

, תנודות וההיפך בצורה פרופורצינלית  ותמתח לתנודות מכנימיר שינויי לה יכולת

 . מכניות לשינויי מתח

 

 שינוי ותיוצר אלו תנודותאלקטרי להתנודד, -הגל החשמלי גורם לגביש הפיזיו

תנודות הממברנה יוצרות וגורמים לממברנה להתנודד.  גבישלחץ האוויר בסביבת הב

ם אולטרסונים הינ הנוצרים הגליםגלים אקוסטיים בכיוון מוגדר שאליו פונה הגלאי. 

תיאור  (.0KHz2 -כ ואינם נשמעים באוזן האדם )אוזן אדם מסוגלת לשמוע עד

 .3סכימתי של המערכת ניתן לראות באיור 

 

לה הפוך, אולם, עיקרון הפעודומה לזו של המשדר  המקלט מורכב מיחידה

תנודות הגל האקוסטי גורמים לשינויי לחץ האוויר המרת גל אקוסטי לאות חשמלי. 

אותות מתמר ממיר את שינויי הלחץ לבאלקטרי -הפיזיוהגביש בסביבתו של המתמר. 



 -אפקט דופלר-

 -202- 

 ומועברים. אותות אלו מוגברים גל האקוסטי הפוגעל יםהפרופורציונלי חשמליים

 .3של המקלט ניתן לראות באיור  תיאור סכימתי . ותרילמונה תד

 

 
 של מערכת משדר/ מקלט סכמתי: מבנה 3איור 

 

 

 שאלות הכנה  1.5

 
שמודד הגלאי )יחסית למדידה במצב מנוחה( . הסבר מה קורה לתדירות ולאורך הגל 1

 בכל אחד מהמקרים הבאים:

 
 הגלאי נח והמקור נע לעברו במהירות קבועה. . א

 . המקור נח והגלאי נע לעברו במהירות קבועה.ב

 . הגלאי נח והמקור מתרחק ממנו במהירות קבועה. ג

 . המקור נח והגלאי מתרחק ממנו במהירות קבועה.ד

 וגלאי נעים במהירויות קבועות אחד אל עבר השני.. כאשר המקור ה

 . כאשר המקור וגלאי מתרחקים במהירויות קבועות אחד מהשני .ו

 

 לכיוון קמ"ש 90נוסעת במהירות של  10,000Hzמכונית צופרת בתדר של   א. . 2

על פניו, )מהירות  ולפתתישמע הצפירה למאזין לפני שהמכונית ח, באיזה תדר מאזיןה

344הקול באוויר היא 
m

s
? ) 

 ב.      באיזה תדר תישמע הצפירה למאזין לאחר שהמכונית חלפה על פניו ?    

 ממברנה

 מתנד

 גבישי

KHz40 

 ממברנה

 מתמר

 אולטרסוני

 מונה

 תדר

 מתמר

 אולטרסוני

8V 8V 

 מגבר

 מקלט משדר
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עוברית עושה שימוש באפקט דופלר על מנת לבדוק את  אולטרסאונד. בדיקת 3

 עובר.  פעילות הלב של תקינות 

63בתדירות של משודר אולטרסאונד הות בהנחה שא 10 Hz  פועם הלב הלכיוון

מהאות המקורי, מהי המהירות  800Hzבגל החוזר הסחה מקסימאלית של  התקבלו

1500המקסימאלית של פעימת הלב בהנחה שמהירות הקול ברקמות היא 
m

s
? )שים  

 (.בעיבוד תוצאות 3י הסחות דופלר בתהליך, ראה סעיף לב שישנם שת

 

 

 מהלך הניסוי. 2

 מערכת הניסוי  2.1

מהירות ותדירות. לשם מדידת  :יקלייםזגדלים פי 2למדוד  במהלך הניסוי תצטרכו

כוללת: . מערכת הניסוי Dopplerבמערכת הניסיונית  נשתמשותדר המהירות 

, קופסת בקרה השולטת על תנועת העגלה ומונה פלטה מתכתיתמסילה, עגלה, 

 Dopplerתדר, משדר וגלאי תדר המחוברים לקופסת הבקרה, מחשב עם תוכנת 

Effect .ששולטת על קופסת הבקרה 

 

 

 

 

 

 

 

 והסחת תדרהמערכת הניסיונית למדידת מהירויות העגלה  :4איור 

 מסילה

 משדר

 מקלט

 עגלה
 קופסת בקרה

 
 סרט סימון

 

 שנאי
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לחישוב מהירות העגלה  לעגלה בעזרת סקוטש'. מתחברתהפלטה המתכתית 

התוכנה משתמשת בנוסחה 
X

t






מסומן בסרט סימון  X, כאשר קטע הדרך 

( ומשדר receiverמשתמשים בגלאי )מדידת הסחת תדר המודבק על המסילה. ל

(transmitter.שניתן למקם אותם על גבי העגלה ) 

 Doppler Effectמדידה וכיול מהירויות העגלה בעזרת תוכנת   2.2

 תהניסיוניהפעלת המערכת  2.2.1

אם המחשב אינו מופעל חבר תחילה את קופסת הבקרה לחשמל בעזרת ספק, 

 שנורית חיווי ההדלקה דולקת. ואת הקופסה וודא תפעילו

מקיצור הדרך שמופיע על שולחן העבודה.  Doppler Effectאת תוכנת  תפעילו

 לאחר הפעלת התוכנה יופיע פנל בקרת תנועת העגלה.

לשונית "כיול מהירות" נועדה להרצת העגלה קדימה ואחורה במהירויות שונות  

 על גבי המסילה.

 

 

 Doppler Effectלשונית "כיול מהירות" בתוכנת  :5איור 

 

 מדידה וכיול מהירויות העגלה 2.2.2

זה של הניסוי יש להריץ את העגלה קדימה ואחורה ולשלוט במהירותה בחלק 

שלוקח לעגלה . התוכנה תמדוד את הזמן בעזרת בורר מתחים המסופקים למנוע
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מתבצע   tבזמן   xעל המסילה וע"י חלוקת הדרך לעבור את הקטע המסומן 

 .חישוב המהירות

במהירות קבועה של העגלה, יש להתחיל להריץ את שנוכל להתחשב רק  על מנת

להפעיל  –העגלה לפני סרט המדידה וכשתגיע למהירות קבועה בתחילת הסימון 

 את השעון ולעצרו בסוף הקטע המסומן.

" xאת הערך הנמדד לשדה " וסיאת הקטע המסומן בסרט והכנ תמדדו .א

 (.0.7m)ברירת מחדל 

 כיוון קדימה ע"י המתג מתחת לכפתור ההרצה. תבחרו .ב

 .ע"י בורר מתחים שנמצא בצד ימין 3.5Vמתח הפעלה  תבחרו .ג

 צולחתו תהמתכתיפלטה את ה וקיאת העגלה בתחילת המסילה, הדב מקמו .ד

 על כפתור ההפעלה. העגלה תתחיל לנוע קדימה.

על לחצן השעון לתחילת ספירת  תלחצוברגע שהעגלה תגיע לקטע המסומן  .ה

אותו ברגע שהעגלה  ואת הלחצן לחוץ במהלך המדידה ושחרר וקיהזמן. החז

לתחילת המדידה ופעם  Enterתגיע לקצה הסימון.)לחילופין ניתן ללחוץ על 

 ירת העגלה(.נוספת לסיום המדידה ועצ

המהירות המחושבת תופיע בתא  .ו
1
( 3.5 )V V  אפשר  ."קדימה"  בשורה

 ספרות אחרי הנקודה. 2להסתפק בדיוק של 

עבור התנועה קדימה  V3.5-5.5לבצע את המדידות עבור המתחים  יכוהמש .ז

 ואחורה. התוצאות יופיעו בתאים המתאימים.

גרפים של המהירות כפונקציה של  ובנתו ו את המהירויות למחברתקיעתת .ח

f(V)המתח   .גרף כיול עבור תנועה קדימה  עבור כל כיוון תנועה בנפרד(

 .אחורה(תנועה וגרף עבור 

את  תעריכוההתאמה וקו משוואת  והתאמה לינארית לגרף, קבל ובצע .ט

 השגיאה בשיפועים.

 הערה: 

הפונקציה של המהירות את  םקיבלתההתאמה, קו כרגע, מתוך משוואות 

של בורר  3.5-5.5Vאת המתחים  וביהצכתלות במתח המופעל על המנוע. 

המתאימות עבור  את המהירויות וחשבתהמתחים במשוואות הישר שהתקבלו ו

 .מתוך משוואת הקו םשחישבתבמהירויות  ושתמשת. בהמשך הניסוי כל מתח
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 מדידת תדירות הסחת דופלר  2.3

(. בניסוי זה יש להריץ את 6ללשונית מונה תדר )איור  ורהניסוי, עבבשלב זה של 

 הפעלת מספר מתחים על מנוע העגלה. באמצעותהעגלה קדימה ואחורה 

 

 

 Doppler Effectלשונית "מונה תדר" בתוכנת  :6איור 

 

, המקלט קולט את התדר. מכיוון 40000Hzהמשדר משדר גלים בתדירות 

 םהמשדר למקלט במהירות מסוימת, מתקבלים שינוישישנה תנועה יחסית בין 

 בתדר הנקלט.

במהלך תנועת העגלה המקלט ידגום מספר פעמים את התדר הנקלט ובסוף,  

 התדר הנקלט הממוצע.יופיע  "מקלט תדר"לאחר עצירת העגלה, בשדה 

כאשר המקלט על העגלה בתחילת , 7את המערכת המתוארת באיור  ובנת .א

 השני של המסילה.המסילה והמשדר בקצה 

אותה בקצה  ו( ועצרV=3.5Vאת העגלה במהירות הנמוכה ביותר ) תפעילו .ב

 השני של המסילה.

 את הערך שקלט המקלט. תרשמו .ג

את  ועבור המהירות הנמוכה ביותר  וחשבפעמיים את המדידה עוד  בצעו .ד

 את השגיאה בתדר הממוצע תעריכוהמדידות של התדר.  3הממוצע בין 

 הרץ עבור מדידה בודדת(. 2שגיאה של  וחי. )הנםשחישבת

המהירויות ובשני וחישוב התדירות הממוצעת עבור כל את המדידה  בצעו .ה

 כיווני תנועת העגלה, קדימה ואחורה.
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, כלומר בין המשדר והמקלט יפוחלתהפעם , אך ה-שוב את הסעיפים ב בצעו .ו

 המשדר על העגלה והמקלט בקצה המסילה.

 

 

 משדר בקצה המסילה.הועל העגלה  המקלט :7איור 

 

ק את יוהדב אחד על השניאת המקלט והמשדר בקצה של המסילה  מושי .ז

שוב את  בצעואת העגלה ו תפעילו(. 8הפלטה מתכתית לפני העגלה )איור 

 ה.-הסעיפים ב

 

 

 : מדידת הסחת דופלר כאשר המשדר והמקלט הם באותו צד במנוחה8איור 

 והעגלה בתנועה. 
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 תוצאותעיבוד . 3

 

 בתנועהעל העגלה ניתוח תוצאות משדר במנוחה ומקלט  . 3.1

 )הממוצעת( את ערכי ההסחה של התדירות וביהצ, 4בהסתמך על משוואה 

מהירות התקדמות הגל באוויר כאשר , ף הקודםבסעי םשמדדת
sec

3440
mV  ,

שקיבלת עם המהירויות ת העגלה יומהירואת  שוות .ת העגלהיומהירואת  וחשבו

בחלק הראשון של הניסוי.  משוואת הקו של גרף כיול המהירויותמ םחישבת םאות

  .את השגיאות בערכי המהירות וחשבת

 בתנועה ומקלט במנוחהעל העגלה ניתוח תוצאות משדר  . 3.2

 )הממוצעת( את ערכי ההסחה של התדירות וביצת, 7בהסתמך על משוואה 

כאשר מהירות התקדמות הגל באוויר היא:  םשמדדת
sec

3440
mV וחשבת, ו 

עם המהירויות אותם  םת העגלה שקיבלתיושוו את מהירותת העגלה. יומהירואת 

בחלק הראשון של הניסוי. ממשוואת הקו של גרף כיול המהירויות  םחישבת

 . את השגיאות בערכי המהירות וחשבת

 ועגלה נעה משדר ומקלט במנוחהעבור ניתוח תוצאות . 3.3

שתי הסחות,  הסחה ראשונה היא כאשר ניתן לראות את התופעה כבמקרה זה 

במנוחה  כלומר: משדרהמשדר הנייח משדר לכיוון העגלה הנמצאת בתנועה )

כאשר  מתרחשת הקולטת תדר מוסט. ההסחה השנייהעגלה ש כך (בתנועהומקלט 

 לכיוון המקלט כאשר היא נמצאת בתנועה את התדר המוסטמשדרת העגלה 

 .(9)איור   )משדר נע ומקלט במנוחה(

 

 
 : משדר ומקלט במנוחה ועגלה נעה9איור 

 

את  ושביח,  ו8 בנוסחה  3.2-ו 3.1בסעיפים  ישבתםחשהמהירויות  אתיבו צה

הממוצעת לתדירות  ת התדירות המחושבתשוו את.  התקבללצפויה שהתדירות 

 .3.3בסעיף  םשמדדת
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 מציאת מהירות הקול באוויר כאשר המקלט בתנועה. 3.4

ניתן לחשב את מהירות הקול כאשר מדדנו את ההסחות  4הצבות דרך נוסחה ב 

 נקבל:  4והמהירויות. אם נפתח סוגרים במשוואה 

0
0

0

'
V

R

f
f f V   (9) 

נקבל גרף ליניארי ששיפועו  ,RVכפונקציה של  f'אם נתאר גרף של  
0

0

V

f
  הסימן(

 תלוי בבחירת כיוון התנועה(.

 כיוון תנועה תבחרו 

  עבורRV בסעיף של כיול  משוואת הקומ םהמהירויות שקיבלת 5 -ב ושתמשת

 .המהירויות

  עבור'f סעיףמתוך  ,מתאימותממוצעות ה תדירויות הסחה 5 תבחרו 

 ."במנוחהוהמשדר  בתנועההמקלט "

 9משוואה ההמתאר את את הגרף  ורטטש ('( )Rf V )את מהירות הקול  ושביוח

 גם את השגיאה במהירות הקול. ושביח  .הגרףשיפוע מתוך 

 

 קישורים לאינטרנט. 4

  .גוף הנמצא בתנועה ומשדר גלי קולהשפעת אפקט דופלר על 

1. http://astro.unl.edu/classaction/animations/light/dopplershift.html 

 ממכון ויצמן .2
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