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"Els robots ens eliminaran
per protegir aquest planetd'

Qué diu la llei de Moore?
Que cada dos anys es duplica la poténcia
dels ordinadors: no ha deixat de complir-se
des clel tgOs. I avui fem servir aquests super-
ordinadors en meteorologia.

I que arribarem a saber?
Si en els próxims Jocs Olímpics d'hivern de
Corea, al febrer, nevará, plourá, fará vent...

Quina ha estat la seva aportació?
El disdrómetre, Lln dispositiu que mesura la
mida de gota d'aigua que cau: conéixer-la bé
permet mesurar bé la pluviometria d'un lloc.
M'ho passo moltbé.
. L,hi noto.
La realitat és sorprenent, per antiintuitiva.
Dues boles del mateix diámetre, una de deu
tones, una altra de deu grams... cauen alho-
ra, atretes per la forEa de la gravetat!

Resulta estrany, sí.
El més portentós és que la natura permet ser
compresa, admet que entenguem les seves
lleis... si ens hi fixem bé, com va fer Newton,
el millor cientific de la história! I amb aques-
tes lleis aconseguim avenqos increíbles.

En qué pensa?
En els avions. Volen! I en tot el que funciona
al voltant: canonades, estufes...

Tot gricies a una poma caient?
Newton es pregunta: "I per qué no cau tam-
bé laLluna?", i així reveláráles lleis dels cos-
sos en moviment: Ia Lluna també está caient
sobre nosaltres.

Peró a escala subatómica la matéria es
burla de Newton
Sí, les partícules travessen parets i fan mol-
tes més coses estranyes.
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