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 «Τα υπερφωτεινά νετρίνα στο πείραµα 
Opera» 

 
Η ιδέα για τον υπολογισµό της ταχύτητας των νετρίνο ξεκίνησε από την επιθυµία να 
έχουµε έναν πειραµατικό υπολογισµό της µάζας των νετρίνο. 
  Tο πείραµα Opera  στηρίζεται στη δηµιουργία συγκρούσεων πρωτονίων µε στόχους 
από γραφίτη, παραγωγή πιονίων και καονίων που γρήγορα δίνουν µιόνια και τα 
αντίστοιχα νετρίνα τους. Για το στόχο αυτό χρησιµοποιήθηκε ο µεγάλος επιταχυντής 
LHC του Cern.Τα νετρίνα που δηµιουργήθηκαν µε αυτό τον τρόπο  διήνυσαν την 
διαδροµή Cern - Gran Sasso δηλαδή µια απόσταση x=730Km κατά ένα ∆t=61ns 
µικρότερο από το αναµενόµενο. 
  Από την έκρηξη ενός µακρινού αστεριού έχει παρατηρηθεί  ότι τα νετρίνα φτάνουν 
γρηγορότερα κατά µερικά λεπτά σε σχέση µε τα φωτόνια της έκρηξης. Αν όµως τα 
νετρίνα είχαν την ταχύτητα που µετρήθηκε στο Εθνικό εργαστήριο Gran Sasso µε το 
πείραµα Opera (Oscillation Project with Emulsion- tRacking Apparatus) στο Cern, θα 
έπρεπε να έχουν φτάσει στη γη χρόνια πριν από τα φωτόνια.  
Η ερµηνεία του φαινοµένου µπορεί να γίνει ευκολότερα (υπάρχουν διάφορες 
υποθέσεις) αν δεχτούµε τη θεωρία της βράνης. 
  Η υπόθεση είναι ότι εµείς «ζούµε» πάνω σε ένα χώρο µε 3 διαστάσεις που 
ονοµάζεται βράνη η οποία «κολυµπά» σε ένα σύµπαν 11 διαστάσεων. 
Η βράνη στην οποία ζούµε  είναι καµπυλωµένη, οπότε το µήκος µια γραµµής, που 
ενώνει δυο σηµεία κατά µήκος της είναι µεγαλύτερο από το µήκος της ευθείας 
γραµµής που ενώνει αυτά τα δυο σηµεία απευθείας. 
  Αν τα νετρίνα «βγαίνουν» από τη βράνη, γιατί αυτή είναι διαφανής γι’ αυτά τότε το 
συµπέρασµα  έχει ως εξής: 
Τόσο τα φωτόνια όσο και τα νετρίνα τρέχουν µε την ταχύτητα του φωτός. Όµως τα 
νετρίνα κινούνται ευθύγραµµα ενώ τα φωτόνια καµπυλόγραµµα κατά µήκος της 
βράνης οπότε χρειάζονται περισσότερο χρόνο. 
  Ακόµη δεν αποκλείεται κατά µια δεύτερη ερµηνεία αυτό που φαίνεται να είναι µια 
ταχύτητα µεγαλύτερη της ταχύτητας c, να αποτελεί απλώς µια φαινοµενική ταχύτητα 
φάσης που προκύπτει από φαινόµενα κβαντοµηχανικής συµβολής.  


