
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ  D.F.E.R.N. 

(Το πείραµα Doppler – Fizeau µε ραδιενεργούς πυρήνες) 

 

Το πείραµα D.F.E.R.N. που θα αναπτύξουµε αµέσως παρακάτω, έχει ως εξής: 

Μέσα σε ένα επιταχυντή Α, επιταχύνουµε ραδιενεργούς πυρήνες ενός ατοµικού 

στοιχείου. 

Οι ραδιενεργοί αυτοί πυρήνες, αφού αποκτήσουν µέσα στον επιταχυντή Α πολύ 

υψηλή κινητική ενέργεια, εξέρχονται από αυτόν µε µία υψηλή ταχύτητα υ σχ. 1. 

 

 

 

Κατόπιν, οι ραδιενεργοί αυτοί πυρήνες, µετά την έξοδό τους από τον επιταχυντή Α 

διέρχονται διαµέσου µιας µικρής οπής Ο, ενός ανιχνευτή ακτίνων γ. 

Όπως είναι γνωστό, οι ραδιενεργοί αυτοί πυρήνες είναι στην ουσία «ποµποί» ακτι-

νοβολίας γ. 

Ας υποθέσουµε τώρα, ότι η συχνότητα της ακτινοβολίας γ των ραδιενεργών αυτών 

πυρήνων (όταν οι ραδιενεργοί αυτοί πυρήνες ηρεµούν, (υ=0), είναι ν). 

Σύµφωνα λοιπόν µε το γνωστό φαινόµενο Doppler-Fizeau, όταν οι ταχέως κινού-

µενοι αυτοί ραδιενεργοί πυρήνες, πλησιάσουν τον ανιχνευτή D, αυτός θα µετρήσει 

την συχνότητα της ακτινοβολίας γ που εκπέµπουν κατά την κίνησή τους οι ραδιενερ-

γοί αυτοί πυρήνες. 

Ας δούµε όµως αναλυτικά τη συχνότητα των ακτίνων γ των ραδιενεργών αυτών 

πυρήνων, που θα µετρήσει ο ανιχνευτής D. 

a. Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τη Θεωρία της Σχετικότητας, ο ανιχνευτής D 

θα πρέπει να µετρήσει µία συχνότητα ν΄, η οποία είναι: 

 

ν΄ = ν ((1+β) / (1–β))1/2
            (1) 

 



όπου β=υ/c, υ= η ταχύτητα των κινουµένων ραδιενεργών πυρήνων, c= η ταχύτητα 

του φωτός (c=108 m/s) και ν= η συχνότητα των ακτίνων γ που εκπέµπουν οι ραδιε-

νεργοί πυρήνες όταν αυτοί είναι σε ηρεµία (υ=0). 

 

b. Αντίθετα όµως, σύµφωνα µε την Κλασική Φυσική και συγκεκριµένα µε βάση τη 

«Νέα Θεωρία του Αιθέρα», ο ανιχνευτής D θα πρέπει να µετρήσει µία άλλη συχνότη-

τα ν΄΄ η οποία είναι: 

 

ν΄΄= ν c / (c–υ)                (2) 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 

Ας υποθέσουµε σχ.1 ότι, η ταχύτητα υ των κινουµένων ραδιενεργών πυρήνων, 

που εξέρχονται από τον επιταχυντή Α, είναι π.χ. υ=0,8 c της ταχύτητας του φωτός, 

τότε: 

 

1) Σύµφωνα µε τη Θεωρία της Σχετικότητας, ο ανιχνευτής D µε βάση τη σχέση (1) 

θα µετρήσει µία συχνότητα ν΄ η οποία είναι: 

 

ν΄ = ν ((1+β) / (1–β))1/2 = ν ((1+0,8) / (1–0,8))1/2 = 3ν 

 

2) Αντίθετα όµως, µε την Κλασική Φυσική (και µε βάση τη «Νέα Θεωρία του Αιθέ-

ρα») ο ανιχνευτής D θα µετρήσει µία άλλη συχνότητα ν΄΄, η οποία είναι: 

 

                         ν΄΄= ν c / (c–υ) = ν c / (c–0,8c) = 5ν 

 

Όπως παρατηρούµε (από τις σχέσεις (3) και (4) του παραπάνω παραδείγµατός 

µας) ο ανιχνευτής D στην περίπτωση που ισχύει η Θεωρία της Σχετικότητας θα µε-

τρήσει µία συχνότητα ν΄=3ν και στην περίπτωση που ισχύει η «Νέα Θεωρία του Αι-

θέρα» θα µετρήσει µια άλλη συχνότητα ν΄΄=5ν. 

∆ηλαδή, η συχνότητα ν΄=3ν που θα µετρήσει ο ανιχνευτής D στην περίπτωση που 

ισχύει η Θεωρία της Σχετικότητας είναι το 0,6 (ή 60%) της συχνότητας ν΄΄=5ν που θα 

µετρήσει ο ανιχνευτής D στην περίπτωση που ισχύει, η «Νέα Θεωρία του Αιθέρα», 

ήτοι: 

 

ν΄/ν΄΄=3ν/5ν=0,6 ή ν΄=0,6 ν΄΄       (5) 

 

Όπως αντιλαµβανόµαστε η διαφορά αυτή µεταξύ των δύο συχνοτήτων ν΄ και ν΄΄ 

είναι αρκετά µεγάλη για να µας δείξει µε αδιαµφισβήτητο τρόπο, εάν πραγµατικά η 

Θεωρία της Σχετικότητας, είναι ορθή ή λανθασµένη. 

Έτσι λοιπόν, το ερώτηµα που γεννιέται τώρα, είναι το εξής: 



Στο πείραµα D.F.E.R.N. (και συγκεκριµένα στο παράδειγµα που αναφέραµε πα-

ραπάνω), ο ανιχνευτής D, τι συχνότητα θα µετρήσει, ν΄=3ν ή ν΄΄=5ν; 

Προφανώς, η απάντηση στο παραπάνω αυτό ερώτηµα θα δοθεί µόνο, όταν εκτε-

λεσθεί το σηµαντικότατο αυτό πείραµα Φυσικής. 

Τελικώς, όπως αντιλαµβανόµαστε από το αποτέλεσµα του πειράµατος D.F.E.R.N. 

που θα προκύψει, αποδεικνύεται µε αδιαµφισβήτητο τρόπο, εάν η Θεωρία της Σχετι-

κότητας είναι ορθή ή λανθασµένη και συγχρόνως αποδεικνύεται, εάν ο Αιθέρας υ-

πάρχει ή όχι, µέσα στη Φύση. 
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