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Opinió

    Els Súper Herois i la Física.

El passat dijous dia 20 de novembre els alumnes de
primer de batxillerat vam  assistir  a una xerrada
sobre  Els súper herois i la seva relació amb la
física a càrrec de Manuel Moreno Lupiañez, doctor
en  ciències  físiques  (astronomia)  i  professor  del
departament  de  física  i  enginyeria  de  la  UPC.
Aquest acte formava part d'un conjunt d'activitats
en  motiu  de  la  celebració  de  la  Setmana  de  la
Ciència  en  el  nostre  institut.  A  continuació  us
explicarem les idees que s'hi van desenvolupar.

 

El  professor  Moreno  ens  va  parlar  sobre  les
característiques  dels  súper  herois  més  coneguts,
que són: Spiderman (home aranya), Batman (home
ratpenat),  Flash  (home llamp) i el  Superman.  Ens
va comentar que tots aquests súper herois tenen un
signe d’identificació:

-Spiderman: per tot el seu cos té el dibuix d’una
teranyina.

-Batman: porta el dibuix d’un ratpenat.

-Flash: el seu signe es el llamp 

-Superman: el seu signe es una “s”.

Els súper herois han de ser:

-Han de tenir aparença humana

-Bon aspecte

-Vestit estrafolari

-Tenen habilitats superiors als humans normals

Una de les conclusions que vam treure va ser que a

vegades hi ha errors físics i d’altres vegades hi ha
encerts científics, com per exemple:

- En Batman  la capa d'aquest heroi constitueix un
bon  exemple  de  fonament  científic  a  la  Ciència
Ficció. En Batman planeja  com els ratpenats, no
vola, però per poder planejar bé caldria una capa
amb més superfície com ara les ala-deltes. Pel que
fa al material ja és l'adequat perquè pot assolir la
rigidesa òptima.

- Un altre cas seria el de  Flash  amb el seu súper
poder  que  és  la  súper  velocitat.  A  causa  de  la
fricció que es genera amb l’aire quan va molt ràpid
la seva roba es crema i per això li  fabriquen una
“disfressa”.

En la  nostra  opinió  aquesta  xerrada  va  ser  força
interessant,  i  ens  va  apropar  a  la  física  d’una
manera  molt  més  “desenfadada” i  vam  poder
repassar conceptes a través dels súper herois.
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