
 “Non hai rama das matemáticas que non poida
aplicarse algún día aos fenómenos do mundo real”

Lobachevsky
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DE DIVULGACIÓN MATEMÁTICA
DO IES

Xa faltaba... Moitos de vós estabades a pedilo...
Tranquilos, xa está aquí! Xa temos no IES o
primeiro exemplar do Boletín de Divulgación
Matemática “1 e 1 = 11”. A través desta nova
publicación, poderedes poñervos ao día das
últimas novas que liguen coas matemáticas,
ademais dos acertixos e pasatempos, as historias
matemáticas, as recomendacións literarias, o
cine... Un espazo aberto para que todas e todos
colaboremos. Agardamos ter continuidade en
vindeiros números, e que a participación de
alumnos e profesores sexa cada vez maior. Será
a clave do éxito!
Polo de agora agradecemos xa a todos os que
participaron neste número. Que a forza dos
números vos acompañe sempre!

                               
                                    Redacción

Un estadounidense e un francés
veñen de recibir o premio Abel,
que vén sendo o Nobel das
matemáticas, por desintricar os
misterios do famoso Cubo de
Rubik.
Deseñaron unha teoría que
estudaba as simetrías a partir
das cales se rexe o Cubo de
Rubik.
O premio Abel, un dos máis
importantes que se poden dar
en matemáticas, leva o nome
doutro matemático, o
noruegués Niels Abel. A contía
do premio ascende a 750.000 €
a repartir entre os premiados.

O húngaro Rubik inventou e
patentou o Cubo de Rubik en
1974. Decontado pasou ás
xogueterías e vendeuse por todo
o mundo. Hai expertos que o
resolven nuns poucos segundos.

UN XUBILADO RESOLVE UN ENIGMA
MATEMÁTICO DE HAI 40 ANOS

                                                   Internacional

Abraham Trahtman é o nome do ex-
albanel israelí xubilado (63 anos) que
resolveu un problema matemático que
viña dando dores de cabeza aos
matemáticos máis destacados. O
problema consiste en atopar un
procedemento matemático que resolva
esta situación real: estás nunha cidade que
non coñeces, as rúas non teñen nome e tes
que chegar á casa dun teu amigo que non
sabes onde vive. O caso é dar cunha
maneira de razonar matematicamente co
destino ao que tes que chegar. Parece un
problema imposible, parece que unha
cidade así sería coma un labirinto. Pois este
home púxose a resolver o problema e
atopou unha solución que a el mesmo lle
parecía incorrecta polo moi simple que
era. Pero era correcta. En declaracións a
este medio, o señor Trahtman manifestou
que “pensei que ninguén ía crer que un
vello coma min lograra facer aquilo”.
Como vedes, nunca é tarde para poñerse
coas matemáticas!

AS MATEMÁTICAS DE HOMER SIMPSON

Para os que non o saiban, David X. Cohen é un dos guionistas das famosas
series de debuxos Os Simpsons e Futurama. Resulta que este home, antes de
se facer guionista, interesouse e estudou matemáticas. Isto explica as
constantes referencias a elas nos capítulos das series.

Nun capítulo de Futurama, Bender
atópase con Flexo, o seu irmán robot
moito máis malvado aínda ca el. Cada
robot ten o seu número de serie, e
teñen unha peculiaridade en común: que
se poden descompoñer como suma de
dous cubos. Podedes comprobalo:

Flexo: 3370318 = 1193 + 1193

Bender: 2716057 = 9523 + (-951)3

Nos Simpsons, Homer entra nun
mundo de tres dimensións que está
inzado de matemáticas que se moven
de aquí para alá. Nun momento dado
pasa por detrás del a seguinte
igualdade:
178212 + 184112=192212

o cal non é certo se o comprobades.
Se fora certo incumpriría o Teorema
de Fermat, que é unha xeralización do
Teorema de Pitágoras, e xa se sabe
que é certo.
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LIBROS          A MEDICIÓN DO MUNDO

                              Ana Sánchez
                       Esmeralda Seijas

e fición dúas formas de ver a ciencia a través de dous personaxes: o
aventureiro Alexander von Humbolt, viaxando e tomando
medicións da temperatura, humidade, altura...de todo o mundo; e
Gauss, que é a figura contraposta, o home que lle entrega toda a súa
vida ás matemáticas e á astronomía, con esta paixón xa desde moi
pequeño, demostrando desde a súa casa a curvación do espazo.
Ambos chegan a esquecerse de amar enteiramente, xa que o seu
verdadeiro amor era a ciencia.

COMO CALCULAR A LETRA
DO DNI?

                          Patricia Blanco e Natalia Ouro

PASO 1 - Para comenzar teremos que dividir o
número do DNI por número 23 e do cociente obtido
sacar os decimais (é dicir, dividimos sen sacar
decimais).
PASO 2 - Despois teremos que multiplicar o
cociente enteiro da división obtido por 23.
PASO 3 - Achar a diferenza entre o número do
DNI e o resultado do paso 2 (é dicir, o resto da
división).
PASO 4 - Para rematar buscaremos dita diferenza
na seguinte táboa que asigna a letra do DNI.

0 1 2 3 4 5
T R W A G M
6 7 8 9 10 11
Y F P D X B
12 13 14 15 16 17
N J Z S Q V
18 19 20 21 22
H L C K E

EXEMPLO
 Número do DNI: 43256133
PASO 1: 43256133:23=1880701,435. Eliminamos os
decimais, quedando como resultado 1880701.
PASO 2: 1880701*23=43256123
PASO 3: 43256133-43256123=10 (resto)
PASO 4: 10-X. Dez corresponde a letra X na táboa.

OS COELLOS DE FIBONACCI

                                                                                    Ariana Trastoy

Fibonacci (1170-1250) é problamente o matemático máis importante da
Idade Media. A súa principal contribución foi introducir o sistema de
numeración indo-arábigo que coñecemos hoxe en día, ademais de escribir
por primeira vez o número cero.
O rei de Sicilia, Federico II, encargou ó filósofo da Corte que examinara a
Fibonacci con problemas matemáticos de difícil solución. Mentres
correxían as solucións el púxose a falar cunha nena que acariciaba un
coello no seu colo.
− Eu tiven unha parella de coellos –dicía Fibonacci.
− De que cor eran? –interesouse a nena.
− Eran brancos e tívenos na casa, a eles e as súas crías, durante 12

meses. A primeira parella comenzou a criar ó segundo mes, e de cada
camada quedábame con outra parella, que comenzaba a procrear a súa
vez ós dous meses de vida.

A nena ía apuntando e, de súpeto, viuno claro. E ti? Nun ano tiña...

O número de parellas é cada mes a suma dos dous meses anteriores.

ILUSiÓNS
Esta figura móvese cando non a miras. De feito
móvese a parte que non miramos directamente.
 

Literatura e matemáticas, posible???
De seguro que case todos pensades
que non, aínda que vos
sorprenderíades do ben que se poden
compaxinar estas dúas artes.

A medición do mundo é un bo
exemplo disto. É un libro  escrito
polo alemán Daniel Kehlmann co
afán de familiarizarnos cun
matemático tan trascendental como
foi Carl Gauss.

Kehlmann compara a través de feitos
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Enigma, Máquina Codificadora
O (mal) uso das matemáticas en tempos de guerra

                                                             Daniel Freire

Moi usada polos nazis durante a II Guerra Mundial, a
máquina ENIGMA é unha creación excepcional que
servía para mandarse mensaxes ocultas que os inimigos,
ao interceptalas, non foran quen de comprender. Na
oficina de patentes alemá consta Telefunken ag. (a das
televisións) como a empresa que a comercializou. Podía
cifrar en 364 claves difentes.

Funcionaba mediante sucesións xeométricas e
aritméticas. Tiña 6 pedais, varias pancas e un torno
sobre o papel perforado que era capaz de cifrar e
descifrar segundo as diferentes sucesións e funcións que
tiña programadas.
Velaquí un exemplo dunha mensaxe codificada:
1.34,56,2,88.1 Whilhemshaven
Esta foi a primeira parte cifrada que descifraron:
- 1 Escuadrón (o número de escuadróns vai antes do
primeiro punto)
- (A data de chegada está a partir do punto. Para saber o
día súmanse as cifras da decenas; para o mes, o número
despois do punto) Chegan o ( 3+5+0+8=16) 16 do 1 ás
46 h e 28 min (para saber a  hora, cóllense as cifras das
unidades de dúas en dúas); neste caso despistaba e
daba unha hora exacta, pero do día seguinte). É dicir, o
17-01 ás 22 h 28 min.
Para aprender e entender o funcionamento necesitáronse
2 meses de traballo dende a entrada dos ianquis na
guerra, polo que lles saíu mais efectivo o desenrolo de
radares de localización.

Mulleres Matemáticas
Hipatia

  -Vai con calquera  -dicían, querendo emporcar a súa
liberdade.
  -Non parece muller  –dicían, querendo eloxiar a súa
intelixencia.
  Pero numerosos profesores, maxistrados, filósofos e
políticos acudían de lonxe á Escola de Alexandría, para
escoitar a súa palabra.
  Hipatia estudiaba os enigmas que desafiaran a
Euclides e a Arquímedes, e falaba contra a fe cega,
indigna do amor divino e do amor humano.  Ela
ensinaba a dubidar e a preguntar. E aconsellaba:
  -Defende o teu dereito a pensar. Pensar equivocándote é
mellor que non pensar.
  Que facía esa muller herexe ditando cátedra nunha
cidade de machos cristiáns?
  Chamábana bruxa e meiga, ameazábana de morte.
  E un mediodía de marzo do ano 415, o xentío
botóuselle enriba. E foi arrancada do seu carromato e
espida e arrastrada polas rúas e golpeada  e acoitelada.
E na praza pública a fogueira  levouse o que quedaba
dela.
  -Investigarase  –dixo o prefecto de Alexandría.

(Eduardo Galeano, “Espellos. Unha historia case
universal”)

Edward Lorenz
(Pai da Teoría do Caos)

Faleceu no seu domicilio de Cambrigde aos 90 anos, despois de recibir os
máximos honores polas súas teorías matemáticas.

Alumnos e profesores réndenlle tributo por demostrar matematicamente que é
imposible predecir o tempo máis aló de dúas semanas con certa precisión, e

resolven unha ecuación na súa memoria.

Que me digan a min
que as mates non son

un xogo de nenos!!!

÷
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EXISTE O CRIME PERFECTO?

                                            Daniel Suárez

Queridos lectores, ademais de ler simples
libros, podedes ler doutro tipo, como
novelas con argumento matemático. Por
exemplo OS CRIMES DE OXFORD.
Este libro ademais de
tratar de matemá-
ticas, tamén é entre-
tido e divertido. O
protagonista é un
rapaz arxentino que
vén a Oxford coa idea
de saber algo máis
sobre matemáticas. Alí
coñece a Seldom co cal
intentará descubrir ao responsable dunha serie
de asasinatos. Estes asasinatos seguen unha
serie lóxica e cada asasinato representa un
símbolo. Ademais ao longo do libro vese como se
demostra o Teorema de Fermat.
Ben, non vos conto máis porque perde o
encanto, é mellor que o leades xa que é moi
interesante e intrigante.
Tamén vos recomendo ler O TÍO PETROS E A
CONXETURA DE GOLDBACH de Apóstolos
Doxiadis.

TÍTULO: Os crimes de Oxford
AUTOR: Guillermo Martínez
EDITORIAL: Destino – Booket

A película baseada no libro está dirixida

por Álex de la Iglesia.

EXTRAÑAS MORTES MATEMÁTICAS
Recentes investigacións demostran que os matemáticos acaban morrendo.

                                             Adolfo Iglesias e Manuel Mato
                                                    Enviados especiais ao cemiterio

Velaquí unha relación de mortes máis que extrañas:

Gödel: Un dos matemáticos máis
importantes do século XX,
estableceu os Teoremas da
Incompletitude (esta última
palabra pódese aplicar ó seu
estado antes de morrer, xa que
comezou a adelgazar porque sufría
uns trastornos mentais que o
fixeron quedar na cifra de 30
quilos... non comía porque tiña
medo a que o envelenaran).

Hipaso De Metaponto: Probou a
existencia dos números irracionais
cando os pitagóricos crían que os
racionais describían o mundo.
Como era un “tío guay” levoulle a
contra ós pitagóricos, polo que estes
lle fixeron unha tumba co seu nome.
Pensou que suicidándose a súa alma
purificaríase noutro corpo. Ata hoxe
non se tiveron noticias da súa
reencarnación.

Evariste Galois: Matemático
francés que espichou ós 21 porque
toleou (coma a maioría dos
matemáticos, se non me credes
mirade os vosos profes), pero
descubriu importantes teoremas.
Morreu nun duelo de pistola contra
un amigo co que estaba “xogando”
ós vaqueiros.

Brahe: astrónomo francés, que
grazas ó seu traballo Isaac
Newton chegou á Teoría da
Gravidade. A súa morte é un pouco
extraña, xa que a este rebentoulle
a vexiga. Como naquela época era
de mala educación levantarse da
mesa mentras se comía (e aínda
por riba seica lle dera ó “alpiste”),
aguantou tanto que, zas!

Alan Turing: Matemático inglés.
Rompeu os códigos da máquina
Enigma (ver este mesmo Boletín).
Morreu coma Brancaneves,
comendo unha mazá envelenada,
aínda que a diferenza dela non veu
a princesa bicalo.

rebentoulle (e despois que digan os
profes que por aguantar unha hora
non pasa nada, pero agora xa non é
unha, xa que nos intercambios non
se pode ir, así que se non queredes
que vos pase coma este ide ó
baño). Finalmente morreu tras
once longos días de sufrimento.

Un cono
sobre o seu vértice
é moi feliz.
Importa canto tempo?
(Todos caen).

(Tamén existe poesía
 matemática)

A QUE DÍA VIVES?
Algo curioso ocorre coa distribución dos
días nos calendarios. Cun pouquiño de
destreza no cálculo mental (pouca),
pódeste quedar cos teus colegas ao sumar
os nove números dun cadrado calquera
de días como se amosa na foto. Só tes que
saber o número da esquina superior
esquerda. Para averiguar a suma,
primeiro temos que sumar 8 e logo
multiplicar por 9:

 
(7 + 8) . 9 = 135


