
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ  D.F.E.R.N.  b 

 

 

Το πείραµα D.F.E.R.N.  b, που θα αναπτύξουµε αµέσως παρακάτω στηρίζεται στο 

ίδιο σκεπτικό µε αυτό του πειράµατος D.F.E.R.N. 

Απλά, στο πείραµα D.F.E.R.N.  b, ο ανιχνευτής D των ακτίνων γ τοποθετείται κά-

θετα (θ=900) ως προς την ευθύγραµµη τροχιά που ακολουθούν οι ταχέως κινούµενοι 

ραδιενεργοί πυρήνες που εξέρχονται από τον επιταχυντή Α. σχ.1 (b). 

 

 

 

 

a. Σύµφωνα λοιπόν, µε τη Θεωρία της Σχετικότητας στην περίπτωση αυτή ο 

ανιχνευτής D θα πρέπει να µετρήσει µία συχνότητα ν΄ των ακτίνων γ (που εκπέµπουν 

οι ραδιενεργοί πυρήνες), η οποία είναι: 

 

ν΄= ν (1–β2)1/2 / (1–βcosθ)           (1) 

 

και επειδή είναι θ=900, ήτοι cosθ=0, η σχέση (1) µας δίδει: 

 

                                         ν΄= ν (1–β2)1/2                              (2) 

 

b. Σύµφωνα όµως, µε την Κλασική Φυσική και µε βάση τη «Νέα Θεωρία του 

Αιθέρα» ο ανιχνευτής D θα πρέπει να µετρήσει µία συχνότητα ν΄΄ των ακτίνων γ, η 

οποία είναι: 

 

ν΄΄=v                   (3) 

 



 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 

Εάν τώρα, όπως και στο προηγούµενο παράδειγµα του πειράµατος D.F.E.R.N. 

είναι υ/c=0,8, τότε σύµφωνα µε τη Θεωρία της Σχετικότητας και µε βάση τη σχέση (1), 

ο ανιχνευτής D θα µετρήσει µία συχνότητα: 

 

ν΄=0,6ν            (4) 

 

Ενώ αντίθετα, σύµφωνα µε την Κλασική Φυσική και µε βάση τη «Νέα Θεωρία του 

Αιθέρα», µε βάση τη σχέση (3) ο ανιχνευτής D θα µετρήσει µία συχνότητα: 

 

ν΄΄=v              (5) 

 

όπου ν είναι η συχνότητα των ακτίνων γ των ραδιενεργών πυρήνων όταν αυτοί 

είναι ακίνητοι (υ=0). 

Το ερώτηµα λοιπόν, που γεννιέται στο πείραµα D.F.E.R.N.  b είναι το ίδιο µε το 

ερώτηµα που αναφέραµε και στο προηγούµενο πείραµα D.F.E.R.N., δηλαδή: 

Στην περίπτωση του πειράµατος D.F.E.R.N.  b, ο ανιχνευτής D, τι συχνότητα των 

ακτίνων γ θα µετρήσει, ν΄=0,6ν όπως ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας ή θα 

µετρήσει συχνότητα ν΄΄=v, όπως ισχυρίζεται η «Νέα Θεωρία του Αιθέρα»; 

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

εκτελεστεί το πείραµα D.F.E.R.N.  b, το σηµαντικότατο αυτό πείραµα Φυσικής. 
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