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Arquímides, ¡eureka!

Hierón II, rei de Siracusa no século III a.C. e parente de Arquímedes
(287 a.C. - 212 a.C.), tiña suficiente confianza nel para exporlle
problemas aparentemente imposibles. Certo ourive fabricoulle unha
coroa de ouro. O rei non estaba moi seguro de que o artesán obrase
rectamente; podería gardar parte do ouro que lle entregaron e telo
substituído por prata ou cobre. O rei tamén lle pediu que non dañase
a coroa.

Arquímedes deulle voltas e voltas ao problema sen saber como
solucionalo, ata que un día, ao meterse na bañeira para darse un
baño, ocorréuselle a solución. Pensou que a auga que se desbordaba
tiña que ser igual ao volume do seu corpo que estaba sumerxido. Se

medía a agua que rebosaba ao meter a coroa, coñecería o volume dela e a continuación podería
comparalo co volume dun obxecto de ouro do mesmo peso que a coroa. Se os volumes non fosen
iguais, sería unha proba de que a coroa non era de ouro puro.

A consecuencia da excitación que lle produciu o seu descubrimento, Arquímedes saeu do baño e
foi correndo desnudo como estaba cara o palacio gritando: "¡eureka! ¡eureka!".
A palabra grega "¡Eureka!" utilizada por Arquímedes, quedou desde entón como unha expresión
que indica a realización dun descubrimento.

Ao levar á práctica o descubrimento, comprobou que a corona tiña un volume maior que un
obxecto de ouro do seu mesmo peso. O ouro da coroa fora mesturado cun metal máis lixeiro, o
cal dáballe un volume maior. O ourive confesou que quitara ouro e agregado a mesma cantidade
de prata. Non se sabe que sorte correu; pero o máis probable é que o rei ordenara a súa
execución.

No ano 212 a. C., cando Siracusa foi tomada polos romanos logo dun longo sitio, Arquímedes
estaba resolvendo un problema no chan, cando un soldado romano achegouse a el e ordenoulle
levantarse e irlle a presentar os seus respectos ao xeneral romano Marcelo.
Arquímedes, moi molesto porque o soldado pisara o seu debuxo, gritoulle "¡No
arruínes as miñas esferas!''...a reacción foi inmediata: o soldado matouno.
Marcelo, que encargara que non matasen a Arquímedes pois sabía da súa fama
de gran sabio, encargou que se lle fixese un funeral de honra. El atopou que o
volume dunha esfera é 2/3 do volume dun cilindro que a circunscribe. Na lápida
da súa tumba gravouse o signo (pi) e a unha figura.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Ondeo corre a historia?
2. Que lle pediu o rei de Siracusa a Arquímides?
3. Onde se lle ocorreu a solución?
4. Cal era a solución?
5. Que palabra gritou?
6. Que comprobou cando levou á práctica o descubrimento?
7. Que lle ocorreu ao ourive?
8. Como morreu Arquímides?
9. Que descubriu relacionado coa esfera?
10. Que mando gravar como epitafio na súa lápida?


