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Cartografía
Dende hai centos de anos, á humanidade fíxoselle imprescindible o poder dispoñer de deseños fiables da
totalidade ou de parte da Terra. Debido a esta necesidade naceu a cartografía.
1.- Enumerade motivos polos que creades que
os seres humanos necesitan representacións da
Terra.
2.- Investigade: Mapamundi de Hecateo.
3.- Á dereita móstrase outro mapamundi moi
famoso e o seu autor. Investigade.
A superficie da Terra non coincide exactamente con ningunha das formas xeométricas que as matemáticas
teñen perfectamente determinadas e representadas a través de ecuacións; por esa razón, aquelas superficies
teóricas que mellor se axustan á realidade son utilizadas como modelos que nos permiten reproducir e
medir o noso planeta.

Esfera

Elipsoide
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4.- Investigade:

A un nivel básico, adoitase tomar unha superficie esférica como aproximación á superficie terrestre e a
cartografía é a ciencia que procura a representación plana desa esfera.
Preséntasenos agora un importante problema: unha esfera non se pode desenvolver no plano (pola contra
do que acontece cun cilindro ou cun cono, por citar dous exemplos), por iso a cartografía axúdase das
proxeccións, que son procedementos matemáticos para representar unha rexión ou a totalidade dunha
superficie esférica sobre un plano.
5.- Investigade: Tipos de Proxeccións cartográficas.
Mapas
Se descifrades cada un destes dous xeroglíficos que aparecen a continuación, obteredes os nomes de dous
ilustres persoeiros de Galicia. Ambos naceron no século XVIII e faleceron no século XIX.
Aínda que traballando con metodoloxías diferentes, deixáronnos como legado cadanseu mapa de Galicia,
sendo un deses mapas o primeiro mapa topográfico e científico que se trazou en España.
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1.- Investigade:
- Cales son os nomes dos
persoeiros aos que facemos
referencia?
- Buscade documentación sobre a
súa vida e a súa obra.
- Como se denominan os mapas
aos que facemos alusión? Cales
son as súas características.

2.- Investigade:
- Na actualidade, quen fai os mapas en España?
- Ten ese organismo delegación na cidade da Coruña?
Onde está situada?
- O Mapa Topográfico Nacional.
- Tipos de mapas. Mapas temáticos.
- Signos e símbolos, toponimia e rotulación,
referencias marxinais nos mapas.

Escala
Na folla que corresponde ás caras posteriores da portada e contraportada deste caderniño, aparece un plano
do Parque de Oza da Coruña, que ten unha superficie de 55 425 m2.
Investigade:
- Escala dun mapa, que representa? Escala numérica e escala gráfica.

- Cal é a denominación dos centros de ensino público, un de educación infantil e primaria e outro de
ensino secundario, que aparecen no plano? Cal está máis ao norte?
- Cal é o resultado que se obtén para a distancia de separación entre os dous centros se o calculamos a
partir da medida dun segmento de recta sobre o plano? É esa a medida do camiño que se debe percorrer
para ir dun centro ao outro?

- Calculade a lonxitude da varanda do miradoiro sobre o Camiño do Corgo.
- Procurade un rueiro da Coruña e mirade cal é a súa escala.
- Deseñade dous itinerarios diferentes para ir desde a Praza de Catro Camiños ao Estadio de Riazor (un
seguindo a Rolda de Nelle e outro pasando pola Avda. de Linares Rivas). Calculade as súas lonxitudes.
- Procurade catro mapas nos que se representen o Mundo, Europa, a Península Ibérica e Galicia;
comprobade a que escala se trazaron.
- Dous mapas, que corresponden á mesma zona xeográfica, trazáronse en dúas follas de papel de idénticas
dimensións a escalas diferentes. En cal deles quedou representada máis superficie de terreo? Cal
presentará mellor calidade de detalles?
- Utilizando o plano do Parque de Oza, cal credes que é a medida da superficie da planta da Igrexa de
Santa María de Oza?
- Se queremos reproducir este mesmo plano do parque a escala 1:500, cal será a área da folla de papel que
necesitamos?

A terceira dimensión
1.- Investigade:
- Cal é o significado dos seguintes conceptos?
Altitude
Cota
Desnivel
- Curvas de nivel.
- Batimetría. Curvas batimétricas.

Nivel cero en España peninsular

Pendente

2.- Onte pola tarde, Alicia camiñaba polo Parque de Oza e xusto cando se atopaba no punto A viu que o seu
amigo Brais se encontraba no punto B. Centrádevos nesa parte do plano e respondede ás seguintes
preguntas:
- Cal é a equidistancia das curvas de nivel representadas no plano?
- Cales son as curvas mestras?
- Cal é o desnivel do terreo entre A e B?
- Que valor ten a pendente?
- Cal é a distancia, medida sobre o terreo, á
que se atopan?
- Cal é o ángulo de inclinación do terreo?
Millennium
O último acto da inauguración do obelisco Millennium (situado en San Roque
de Afora, no barrio de Labañou da Coruña) aconteceu ás 00:00 h do 1 de
xaneiro de 2001, coincidindo co nacemento do terceiro milenio.
O Millennium é un monumento, con forma de pirámide triangular regular,
que forma parte desa presa de monumentos considerados elementos
identificadores da cidade.
1.- Investigade:
- Inauguración do monumento.
- Quen trazou e supervisou o proxecto?
- Procedencia e tipo dos materiais utilizados na construción.
- Que significado teñen as imaxes gravadas nas caras laterais? Quen as
deseñou?
- Datos numéricos relacionados co Millennium.
2.- Investigade:
- Cales son as medidas da superficie lateral e do volume do Millennium?
- Neste recinto existen outros elementos con características directamente
relacionadas coas matemáticas, traballade sobre eles.
3.- Investigade:
- Poliedros construídos unicamente con caras triangulares.
- Que é un deltaedro? Cantos deltaedros existen?
- Bipirámides.
- Que é un Hexaquisicosaedro? Como son as súas caras? Cal é o seu número
de caras, vértices e arestas? A que familia de poliedros pertence? Cantos
elementos ten esa familia? Cantos poliedros desa familia se constrúen
unicamente con caras triangulares? Describídeos.

Esopías

π = 3,1415926535
6939937510
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8979323846 2643383279 5028841971
5820974944 5923078164 0628620899
3421170679 8214808651 3282306647
505822317...

Investigade: Que teñen que ver co número π os seguintes
personaxes?

Ludolf van Ceulen

Digno de admiración o número Pi
un.
tres coma un catro un.
Todas as súas cifras máis distantes tamén son
iniciais,
dous, xa que nunca remata.
cinco nove dous,
Non permite abarcalo seis cinco tres cinco coa
mirada
oito nove cun cálculo
sete nove coa imaxinación
e incluso tres dous tres oito en ton de broma, é
dicir, cunha comparación
seis de calquera cousa
catro seis
dous seis catro tres no mundo.
A serpe máis longa da terra despois duns cantos
metros rompe.
Igualmente, se ben un pouco despois, actúan as
serpes das fábulas.
O cortexo de cifras que compoñen o número Pi
non se detén na beira da folla,
é quen de prolongarse pola mesa, polo aire,
pola muralla, unha folla, un niño de paxaros, as
nubes, dereito ao ceo,
por toda a inchabilidade e o senfín do ceo.
Oh, que curta, francamente ratonil, é a cola dun
cometa!
Que débil o raio dunha estrela que se dobra en
calquera espazo.
E aquí dous tres quince trescentos dezaneve
o meu número de teléfono a talla da túa camisa
o ano mil novecentos setenta e tres sexto andar
a cantidade de habitantes sesenta e cinco céntimos
contorno de cadeira dous dedos charada e código,
no cal quen puidera convosco voar
e ademais rógase conservar a serenidade
pasando,
e tamén a terra e o ceo irán pasando,
pero non o número Pi, diso nin falar,
cinco,
el sempre co seu bastante bo aínda cinco,
non con calquera oito
sete,
non cun derradeiro sete,
apurando, ai!, apurando á preguiceira eternidade
para que perdure.

Seguramente pensades que eliximos un fondo numérico para
escribir a palabra matemáticas no rótulo anterior coa intención
de reforzar o seu significado, certamente esa foi a razón. Sen
embargo, esas ringleiras de díxitos non son unha secuencia que
se construíse ao chou. Sabedes que lei goberna a súa orde?: son
cifras tomadas da expresión decimal infinita correspondente ao
número PI.
Se entrades na web de AGAPEMA comprobaredes que calquera
persoa pode participar na Feira Matemática a través de
diferentes actividades, unha delas é o Concurso de Esopías.
Que é unha esopía? Isto é o que se pode ler nas bases do
concurso: Esopía é un relato, comentario ou poema, cun
máximo de 140 carácteres (chío), onde cada palabra leva un
número de letras igual ás sucesivas cifras do número π.
Para que participedes no concurso de Esopías, dámosvos a
continuación as primeiras 140 cifras do número π. Tende en
conta que o número cero se representa utilizando unha palabra
de dez letras.
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