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Cãlãtoria
în timp,
mai aproape
de realitate

Neutrinii
au gãsit o
scurtãturã

R e z u l t a t e l e s -aa u r e p e t a t
însã aidoma ºi dupã recali brarea instrumentelor de
mãsurare realizatã de reputaþi experþi independenþi,
dupã verificarea datelor
topografice, a tunelului ºi a
particulelor, ºi chiar ºi dupã
luarea în calcul a derivei
continentelor ºi a seismului
din L’Aquila. Pentru Pierre
Binetruy,
directorul
Laboratorului de astropar ticule ºi cosmologie din
Paris, asta înseamnã cã
“neutrinii au descoperit o
scurtãturã în altã dimensiune” decât cele patru
cunoscute (cele trei dimen siuni în spaþiu, plus cea a
timpului). De altfel, se
vorbeºte deja despre nu
mai puþin de…11 dimensiuni!”Se poate, totodatã,
ca viteza luminii sã nu fie
viteza limitã”, considerã
acelaºi savant, subliniind
cã recordul doborât de

aceste particule
nu
înseamnã neapãrat cã
“ E i n s t e i n s -aa î n º e l a t ” , c i c ã
teoria relativitãþii “este va-

MISTERE
labilã în anumite
domenii,
dar
existã o altã
teorie, ºi mai
cuprinzãtoare, la
fel ca pãpuºile
ruseºti Matrioºka
(...),
care
deschide
noi
câmpuri de acþiune”.

Mulþi
savanþi
sunt
sceptici
În ciuda perspec tivelor interesante, fizicienii
îndeamnã la “cea mai mare
prudenþã”, atât timp cât
mãsurãtorile nu vor fi fost
“verificate cu un sistem com plet diferit”, a insistat Dario
Autiero. Experimentul ar
putea fi reluat la laboratorul
Fermilab din Chicago sau la
laboratorul similar din
Japonia. Pânã sã se con firme
sau
infirme
descoperirea, reacþiile în
comunitatea ºtinþificã merg
de la entuziasm la scepticism
total. Celebrul Stephen
Hawking se declarã rezervat
în privinþa testului de la
CERN, arãtând cã trebuie
fãcute mai multe experi -

Neutrinii

mente ºi cã deocamdatã nu
se poate afirma nimic cert.
ªi fizicianul australian John
Costella este circumspect ºi
considerã anunþul de la
Geneva o gafã jenantã a
specialiºtilor de la CERN.
Cea mai nonconformistã
reacþie a aparþinut însã pro Khalili de la
fesorului Jim Al-K
Universitatea Surrey. El s-aa
arãtat gata sã-ººi mãnânce
chiloþii în direct la TV, dacã
se va dovedi cã viteza
l u m i n i i a f o s t î n t r -aa d e v ã r
depãºitã. ªi totuºi, dacã tes tul de la CERN va fi confir mat, cãlãtoria în trecut va
deveni mai mult decât o fan tezie.(M.F.)

Tunelul pentru
neutrini
de la Gran Sasso
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