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Ο κόσμος των φυσικών αναστατώθηκε από μια ανακοίνωση ότι εντόπισαν νετρίνα,
που φαίνεται να σπάνε το κοσμικό όριο της ταχύτητας στον κόσμο, ταξιδεύοντας
ταχύτερα και από το φως.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί – γιατί προς το παρόν υπάρχουν επιφυλάξεις- τότε απειλείται
όχι μόνο η θεωρία του Άλμπερτ Αϊνστάιν, αλλά και όλο το οικοδόμημα της
σύγχρονης Φυσικής. Ακόμα και ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο, ενώ μπορεί να
ανοίξει ο δρόμος για ταξίδια στον χρόνο, ακόμα και στο παρελθόν.

Η θεωρία της ειδικής σχετικότητας από το 1905 – ένας από τους ακρογωνιαίους
λίθους της Φυσικής – απαγορεύει οτιδήποτε να κινηθεί πιο γρήγορα από την
ταχύτητα των 299.792.458 μέτρων ανά δευτερόλεπτο του φωτός. Μέχρι τώρα καμία
έρευνα δεν είχε βρει το παραμικρό σώμα είτε μεγάλο είτε μικροσκοπικό να κινείται
πιο γρήγορα από το φως.
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Όμως Ιταλοί φυσικοί του πειράματος «OPERA», που πραγματοποιείται 1.400 μέτρα
κάτω από το έδαφος, στο Εθνικό Εργαστήριο Gran Sasso σε συνεργασία με το
CERN, από όπου στέλνονται στην Ιταλία ακτίνες νετρίνων, βρήκαν ενδείξεις ότι τα
συγκεκριμένα σωματίδια ταξιδεύουν ταχύτερα και από το φως.

Τα νετρίνο είναι ένα σωματίδιο ουδέτερο ηλεκτρικά που σπανίως αλληλεπιδρά με την
κοινή ύλη. Διέρχονται μέσα από τοίχους και τους πλανήτες χωρίς να
αλληλεπιδράσουν με την ύλη, ενώ έχουν πολύ μικρή μάζα. Υπάρχουν μάλιστα
ολόγυρά μας καθώς αποτελούν υποπροϊόν των πυρηνικών αντιδράσεων στο
εσωτερικό του ήλιου. Δισεκατομμύρια τέτοια υποατομικά σωματίδια περνάνε κάθε
δευτερόλεπτο μέσα από το σώμα χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Περίπου 15.000 δέσμες νετρίνων απελευθερώθηκαν σε διάστημα 3 ετών από το
CERN προς το εργαστήριο του Gran Sasso κάπου 730 χλμ. μακριά, όπου
εντοπίστηκαν από γιγαντιαίους ανιχνευτές.

Το φως θα είχε καλύψει τη συγκεκριμένη απόσταση σε περίπου 2,4 χιλιοστά του
δευτερολέπτου, αλλά τα νετρίνα έφτασαν σε 60 νανοδευτερόλεπτα ή 60
δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου νωρίτερα.

Ο τεράστιος ανιχνευτής του πειράματος «Opera» στην Ιταλία (βάρους 1.800 τόνων)
εκτίμησε ότι τα νετρίνο που καταλήγουν σε αυτόν από το Cern κινούνται με ταχύτητα
περίπου 0,0025% ταχύτερη από το φως..

«Είμαστε σοκαρισμένοι», δήλωσε ο Antonio Ereditato, φυσικός του πανεπιστημίου
της Βέρνης, επικεφαλής και εκπρόσωπος του «Opera». «Αν είναι αλήθεια, τότε είναι
πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε ο φυσικός John Ellis, εκπρόσωπος του Cern,
αλλά τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του γεγονότος.

Οι φυσικοί του «Opera» ανέφεραν ότι έχουν πλέον αρκετή εμπιστοσύνη στα στοιχεία
τους για να τα δημοσιοποιήσουν, καθώς έχουν καταγράψει ίδια αποτελέσματα σε
περίπου 16.000 μετρήσεις κατά την τελευταία διετία, συνεπώς δηλώνουν σίγουροι ότι
δεν έχουν πέσει θύμα κάποιας πλάνης ή λάθους.

Παλιές μετρήσεις των νετρίνων που εκπέμπονται από ένα σουπερνόβα στο Μεγάλο
Νέφος του Μαγγελάνου, το 1987 (το Supernova 1987A), εξάλλου, έδειξαν ότι οι
ταχύτητές τους διέφεραν από το φως λιγότερο από ένα μέρος στο ένα
δισεκατομμύριο.

Είχε προηγηθεί ένα παρόμοιο πείραμα, το Minos στην Μινεσότα των ΗΠΑ, το 2007,
όταν επίσης είχαν φανεί νετρίνα που κατέφθαναν από τον επιταχυντή Fermilab του
Σικάγο, να κινούνται οριακά ταχύτερα από το φως, αλλά τότε υπήρχε μεγαλύτερη
αβεβαιότητα για τις μετρήσεις. Όμως, οι αμερικανοί φυσικοί, ετοιμάζουν νέα
πειράματα που αναμένεται να έχουν ευρήματα σε ένα – δύο χρόνια. Αν το Minos
όντως επιβεβαιώσει τις μετρήσεις του «Opera», οι συνέπειες για τη φυσική και την
επιστήμη γενικότερα θα είναι κολοσσιαίες.

Ορισμένοι, όπως ο επίτιμος καθηγητής φυσικής του πανεπιστημίου της Μπολόνια
Antonio Ereditato, πιθανολογούν ότι τα νετρίνα κινούνται μέσα από τις πρόσθετες
διαστάσεις στο χώρο, όπως προβλέπει η θεωρία των χορδών, για αυτό κινούνται



ταχύτερα από το φως. Ίδια ακριβώς άποψη εξέφρασε και ο αστρονόμος νετρίνων
Antonio Ereditato του πανεπιστημίου της Χαβάης.

Άλλοι παραμένουν σκεπτικιστές και δεν βιάζονται να κάνουν τη νεκρολογία της
θεωρίας του Αϊνστάιν, θεωρώντας ότι κάποιο πειραματικό λάθος έχει συμβεί. «Αν
είναι αλήθεια, τότε πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει τίποτε για τίποτε. Ακούγεται
πολύ μεγάλο, για να είναι αληθινό», σχολίασε ο φυσικός Alvaro de Rujula στο
CERN.

Ο Antonio Ereditato του «Opera» επιμένει πάντως ότι οι φυσικοί του πειράματος δεν
έχουν μπορέσει να βρουν κάποια άλλη εξήγηση για τα απρόσμενα ευρήματά τους. Γι’
αυτό κάλεσε την επιστημονική κοινότητα να εκφράσει τις δικές της απόψεις ανοιχτά.
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Πιστεύω οτι αυτό συμβαίνει:
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εξέφρασε και ο αστρονόμος νετρίνων Antonio Ereditato του πανεπιστημίου
της Χαβάης.

Η θεωρία της σχετικότητας δεν προβλέπει οτι δεν υπάρχουν ταχύτητες
μεγαλύτερες του φωτός. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να τις αντιλειφθούμε
στον τρισδιάστατο κόσμο μας.

- 23 Σεπτεμβρίου 2011 at 14:16

 Κωνσταντίνος said:

«Η θεωρία της σχετικότητας δεν προβλέπει οτι δεν υπάρχουν ταχύτητες
μεγαλύτερες του φωτός. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να τις αντιλειφθούμε
στον τρισδιάστατο κόσμο μας.»
Μα οι ταχυτητς των νετρινων εγιναν αντιληπτες στον τρισδιαστατο κοσμο
μας! Αυτο ειναι το θεμα…
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- 23 Σεπτεμβρίου 2011 at 19:11

 Γιώργος said:

Με μπερδεύει λίγο η σύνταξή σου. Η θεωρία της σχετικότητας λέει ξεκάθαρα
οτι τίποτα με μάζα δεν μπορεί να φτάσει την ταχύτητα του φωτός. Θες να
εξηγήσεις λίγο καλύτερα τι εννοείς;

- 23 Σεπτεμβρίου 2011 at 21:22

 gpolykra said:

Τότε ρε Σάββα πως αντιληφθήκαμε τη συγκεκριμένη;

- 23 Σεπτεμβρίου 2011 at 21:54

 Carl said:

Το Gran Sasso βρίσκεται νοτιότερα του Cern, δηλαδή πιο κοντά στον
Ισημερινό της Γής. Το Gran Sasso δηλαδή ως σημείο έχει μεγαλύτερη
ταχύτητα απο εκείνο του Cern (ταχύτητα που υπάρχει λόγω της περιστροφής
της Γής). Μέσω της Θεωρίας της Σχετικότητας έχουμε ως δεδομένο οτι η ροή
του χρόνου στο Gran Sasso είναι πιο «αργή» σε σχέση με τη ροή του στο
Cern. Θα μπορούσε κάποιος να πεί οτι έτσι μπορεί να εξηγηθεί το οτι ο
παρατηρητής στο Gran Sasso λαμβάνει το νετρίνο νωρίτερα απο οτι ο
παρατηρητής στο Cern θα υπολόγιζε.
Θα ήταν όμως τρελό οι επιστήμονες του Cern να μην λάμβαναν υπ’ όψη τους
κανόνες της Θεωρίας της Σχετικότητας πρίν επιχειρήσουν να την
καταρρίψουν, άρα με τα παρόντα δεδομένα (και με βάση παρόμοια
αποτελέσματα σε 16.000 προγενέστερες μετρήσεις) έχουμε μια ανακάλυψη
που θα αλλάξει ότι θεωρούσαμε δεδομένο στη φυσική του καθιερωμένου
μοντέλου!
*αν έκανα κάποιο λάθος παραπάνω, διορθώστε με καθώς μιλώ με γνώσεις
λυκείου
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- 23 Σεπτεμβρίου 2011 at 21:56

 elen said:



Επιστημονες ειναι οι ανθρωποι, φυσικα καιειχαν προβλεψει οτι θα υπαρχει
καποιο σφαλμα και μαλιστα το υπολογισαν οτι ειναι το πολυ 10 nano seconds.
Αλλα τα νετρινο εφτασαν οχι 10 αλλα 60 nano seconds νωριτερα.

- 23 Σεπτεμβρίου 2011 at 23:02

 Spiros77 said:

Περιεργο πειραμα, περιεργο αποτελεσμα και περιεργα συμπερασματα

- 23 Σεπτεμβρίου 2011 at 23:34

 Dionysios G. Raftopoulos said:

Δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί θεωρητικά, βάσει των δυο θεμελιακών
υποθέσεων της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας (και μόνον αυτών) ότι η
ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι οριακή ταχύτητα της ύλης.
Δυστυχώς ο Einstein έκανε θεμελιώδες και παιδαριώδες λάθος:
Εμφάνισε μια κρυφή (μη συνειδητοποιημένη και μη ομολογημένη)υπόθεσή
του ως συμπέρασμα. Όποιος αναζητεί τεκμηρίωση για τα ανωτέρω ας δει:
1. Την Θεωρία της Αρμονικότητος του Πεδίου του Φωτός, (η οποία
κυκλοφορεί από το 1979) στη διευθυνση:
www. vivliothmmy.ee.auth.gr/571/
2. Το άρθρο » On Synchronized Clocks at the Ends of a Moving Rod»
Physics Essays Vol.20 issue 2, June 2007 (http:physicsessays.aip.org). To
abstract είναι ελεύθερα προσβάσιμο, αλλά για να κατεβεί όλοκληρο το άρθρο
θα ζητηθεί να πληρωθεί το ποσό των $15 στο American Institute of Physics
(aip).
Το πείραμα αυτό, όπως και άλλα, δείχνει ότι δεν υπάρχει φυσικός νόμος που
να απαγορεύει την κίνηση της ύλης με υπερφωτονική ταχύτητα.
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 ΣΤΡΑΤΟΣ said:



Εαν μπορέσουμε καποια στιγμή στο μελλον , να ξεπερασουμε την ταχυτητα
του φωτός , μακαρι καποιο δισεγγονο μου να διαβάσει αυτο το post μου , να
ερθει πισω στο χρονο και να μου δώσει τα νουμερα του μεθαυριανου τζόκερ
!!!!!!!!!!

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 02:29

 IonnKorr said:

Επειδή είμαι οπαδός της Θεωρίας των Χορδών και του Multiverse ρέπω προς
την εξήγηση ότι δεν έγινε παραβίαση της Σχετικότητας αλλά απλά είναι
«φαινόμενη παραβίαση» στον 3-χωρο ενώ π.χ. σε έναν 11-χώρο δεν υπάρχει
τέτοιο πρόβλημα.

Βέβαια, είναι αναρίθμητες οι αιτίες που θα μπορούσαν να ευθύνονται για
τέτοια αποτελέσματα (τεχνικής φύσης) που ίσως ταυτοποιηθούν στο μέλλον.

Η πραγματική παραβίαση του απόλυτου μέγιστου ορίου της ταχύτητας του
φωτός είναι το έσχατο σενάριο γιατί έτσι δεν καταρρέει μόνον όλη η Φυσική
αλλά και η αρχή της Αιτιότητας και επομένως και η ίδια η Λογική.

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 08:11

 katerina said:

Μακάρι να μην υπάρχει κάποιο λάθος!!(και να αρχίσει μια νέα φυσική!)

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 09:35

 mjacobg said:

Μα καλά αν τα νετρίνα, αυτά τα διαβολικά υποατομικά σωματίδια , κινούνται
σε παραπάνω διαστάσεις και μάλιστα όπως προβλέπει η Μ-theory σε 11
διαστάσεις, τότε κατά τη διάρκεια που διασχίζουν αυτές τις 11 διαστάσεις
γίνεται ρήξη του χωροχρονικού συνεχούς και μεταπηδάνε από το παρελθόν
στο παρόν και από το παρόν στο μέλλον. How is that possible ???

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 11:19

 LABROS said:
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!!!!!!!!!!

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 02:29

 IonnKorr said:

Επειδή είμαι οπαδός της Θεωρίας των Χορδών και του Multiverse ρέπω προς
την εξήγηση ότι δεν έγινε παραβίαση της Σχετικότητας αλλά απλά είναι
«φαινόμενη παραβίαση» στον 3-χωρο ενώ π.χ. σε έναν 11-χώρο δεν υπάρχει
τέτοιο πρόβλημα.

Βέβαια, είναι αναρίθμητες οι αιτίες που θα μπορούσαν να ευθύνονται για
τέτοια αποτελέσματα (τεχνικής φύσης) που ίσως ταυτοποιηθούν στο μέλλον.

Η πραγματική παραβίαση του απόλυτου μέγιστου ορίου της ταχύτητας του
φωτός είναι το έσχατο σενάριο γιατί έτσι δεν καταρρέει μόνον όλη η Φυσική
αλλά και η αρχή της Αιτιότητας και επομένως και η ίδια η Λογική.

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 08:11

 katerina said:

Μακάρι να μην υπάρχει κάποιο λάθος!!(και να αρχίσει μια νέα φυσική!)

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 09:35

 mjacobg said:

Μα καλά αν τα νετρίνα, αυτά τα διαβολικά υποατομικά σωματίδια , κινούνται
σε παραπάνω διαστάσεις και μάλιστα όπως προβλέπει η Μ-theory σε 11
διαστάσεις, τότε κατά τη διάρκεια που διασχίζουν αυτές τις 11 διαστάσεις
γίνεται ρήξη του χωροχρονικού συνεχούς και μεταπηδάνε από το παρελθόν
στο παρόν και από το παρόν στο μέλλον. How is that possible ???

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 11:19

 LABROS said:

Εαν μπορέσουμε καποια στιγμή στο μελλον , να ξεπερασουμε την ταχυτητα
του φωτός , μακαρι καποιο δισεγγονο μου να διαβάσει αυτο το post μου , να
ερθει πισω στο χρονο και να μου δώσει τα νουμερα του μεθαυριανου τζόκερ
!!!!!!!!!!

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 02:29

 IonnKorr said:

Επειδή είμαι οπαδός της Θεωρίας των Χορδών και του Multiverse ρέπω προς
την εξήγηση ότι δεν έγινε παραβίαση της Σχετικότητας αλλά απλά είναι
«φαινόμενη παραβίαση» στον 3-χωρο ενώ π.χ. σε έναν 11-χώρο δεν υπάρχει
τέτοιο πρόβλημα.

Βέβαια, είναι αναρίθμητες οι αιτίες που θα μπορούσαν να ευθύνονται για
τέτοια αποτελέσματα (τεχνικής φύσης) που ίσως ταυτοποιηθούν στο μέλλον.

Η πραγματική παραβίαση του απόλυτου μέγιστου ορίου της ταχύτητας του
φωτός είναι το έσχατο σενάριο γιατί έτσι δεν καταρρέει μόνον όλη η Φυσική
αλλά και η αρχή της Αιτιότητας και επομένως και η ίδια η Λογική.

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 08:11

 katerina said:

Μακάρι να μην υπάρχει κάποιο λάθος!!(και να αρχίσει μια νέα φυσική!)

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 09:35

 mjacobg said:

Μα καλά αν τα νετρίνα, αυτά τα διαβολικά υποατομικά σωματίδια , κινούνται
σε παραπάνω διαστάσεις και μάλιστα όπως προβλέπει η Μ-theory σε 11
διαστάσεις, τότε κατά τη διάρκεια που διασχίζουν αυτές τις 11 διαστάσεις
γίνεται ρήξη του χωροχρονικού συνεχούς και μεταπηδάνε από το παρελθόν
στο παρόν και από το παρόν στο μέλλον. How is that possible ???

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 11:19

 LABROS said:



Ότι πιο εκπληκτικό έχω ακούσει τα τελευταία 30 χρόνια, θα είναι μεγάλο
ερέθισμα και κίνητρο, για μεγαλύτερη έρευνα. Αυτό είναι το καλό με την
επιστήμη, δεν χωράνε δογματισμοί!

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 19:19

 Dionysios G. Raftopoulos said:

Σας ζητώ συγγνώμη. Η σωστή διεύθυνση για τη Θεωρία της Αρμονικότητος
είναι:
http://vivliothmmy.ee.auth.gr/571/

- 24 Σεπτεμβρίου 2011 at 19:36

 Hyperion said:

Είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια σε όσους επιστήμονες ασχολούνται με
αυτό το πεδίο, ότι η γενική θεωρία της σχετικότητας χρήζει τροποποίηση, μία
μειοψηφία μιλάει για πλήρη αναθεώρηση. Ο κυριώτερος λόγος είναι ότι
πρέπει να συμπεριλάβει κάποιες βασικές ιδέες από την κβαντομηχανική.
Επίσης οι φυσικοί γνωρίζουν ότι πίσω από τον χωροχρόνο κρύβεται κάτι πιο
θεμελιώδες, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι.
Τέτοιου είδους ανακαλύψεις αναμένονταν από πολλούς και αναμένονται και
άλλες, για να δούμε που θα μας οδηγήσουν όλα αυτά.
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