
marco
numérico

X U Ñ O  2 0 2 0 .  V O L U M E  3

P U B L I C A C I Ó N  M A T E M Á T I C A  D O  I E S  M A R C O  D O  C A M B A L L Ó N





XUÑO 2020. VOLUME 3

MARCO 
NUMÉRICO
PUBLICACIÓN MATEMÁTICA DO IES MARCO DO CAMBALLÓN



MARCO NUMÉRICO
Xuño 2020. Volume 3
Marco Numérico é a publicación matemática do IES Marco do Camballón (Vila de
Cruces, Pontevedra). De carácter anual, está aberta a artigos de investigación su-
xeitos ás esixencias profundidade, rigor e forma (metodolóxica e expositiva) pro-
pias dos estándares habituais do ámbito académico. 

EDICIÓN  Departamento de Matemáticas
REVISIÓN LINGÜÍSTICA Departamento de Lingua e Literatura Galega

Departamento de Inglés
DESEÑO E IMPRESIÓN Sacauntos S. Coop. Galega

Santiago de Compostela
ISSN 2603-7459
DEP. LEGAL PO 581-2017
CONTACTO marconumerico@iesmarcodocamballon.com

Os textos contidos neste volume poden ser difundidos, dados a coñecer e transmiti-
dos en calquera medio ou ámbito comunicativo e da información, sempre que se
respecte con veracidade o traballo autorial e non se persigan fins comerciais.



MARCO NUMÉRICO
PUBLICACIÓN MATEMÁTICA DO IES MARCO DO CAMBALLÓN

Xuño 2020. Volume 3





Índice

Limiar..........................................................................................................7

O salto atlántico. Migracións interiores en Galicia (2000-2018).............11
Couto-Rial, O.; Domínguez-Montoto, L.; 
Lareo-Asorey, A.; Pampín-Blanco, S.

Igualdade de xénero na política. 
Contexto europeo no período 2005-2015..................................................23
Santiso-Pedreira, S.; Villar-Blanco, S.; 
Rey-Sánchez, S.; López-Cacheda, A.

Eficacia probabilística do test de primalidade de Miller-Rabin...............31
Couto-Rial, Ó.; Sánchez-Rey, S.; 
Datorre-Espigó, I.; Mato-Sánchez, É.

Intervalos preditivos na detección de muóns.............................................39
Domínguez-Montoto, L.; Lareo-Asorey, A.; 
Rivas-Arriechi,V.;Souto-Souto, C.;

O teorema dos números primos. Unha estimación da distribución..........47
López-Cacheda, A.; López-Blanco, V; Santiso-Pedreira, S.

Sobre a distribución de números primos. Un patrón de repulsión............53
Villar-Blanco,S.; Pampín-Blanco, S.; 
Pichel-Costa, N.; Fernández-López, I.

Sobre a distancia entre números primos. A conxetura de Andrica...........59
Mato-Sánchez, É.; López-Cacheda, Á.; 
Couto-Rial, Ó.; Datorre-Espigó, I.; Sánchez-Rey, S.

Lei de Benford en xeradores de congruencia lineal (LCG)......................67
Villar-Blanco,S.; Pampín-Blanco, S.; Pichel-Costa, N.; 
Fernández-López, I.; Santiso-Pedreira, Silia.

O fractal de Bransley. Un fento caótico?..................................................73
Domínguez-Montoto, L.; Lareo-Asorey, A.; 
López-Blanco, V.; Rivas-Arriechi, M.V.; Souto-Souto, C.





Limiar

O Marco Numérico, esta revista da que se presenta o terceiro núme-
ro, pertence a unha clase de publicacións escolares nas que se fai
unha feliz conxunción de dous ingredientes: as matemáticas e a lin-
gua galega. Entre elas ocupa un lugar destacado DousPiErre, inicia-
tiva dos profesores Santiago López Arca e Gonzalo Temperán, que
desde o Club Matemático Durán Loriga do IES Otero Pedrayo (A
Coruña) chegaron a publicar 54 números entre os anos 2000 e 2006.
Co traslado de Gonzalo ao IES Monelos (A Coruña) desdóbrase a
publicación. Mentres no Otero nace Mathesis, que ata o 2017 publi-
caría 88 números, Tetractis será o boletín de divulgación matemáti-
ca do Monelos, que alcanzaría os 64 números en seis anos de vida. 

Non foron estas as únicas revistas.  Máis Cultura, do IES Agra
de Leborís (A Laracha), entre os anos 2003 e 2008 puxo en circula-
ción oito números.  Quince foron os de  Hipatia  (2005-20014) do
IES Fernando Wirtz Suárez (A Coruña). Máis recentemente,  Ma-
cías López  no IES Porto do Son editou dous números de Lambda.
Precisamente  este mesmo profesor  aproveitando o seu paso polo
IES Virxe do Mar (Noia), dirixiu algúns alumnos deste centro na
elaboración dun artigo para o segundo número do Marco Numérico
no que, levantándose sobre os ombros de Euler, se organiza a plani-
ficación dun itinerario usando grafos.

De entre todas estas publicacións o Marco Numérico distínguese
por unha orixinal característica. Se ben todas as outras tiñan voca-
ción de divulgación científica, esta vai máis alá pois recolle artigos
nos que o alumnado tivo que realizar unha investigación orixinal no
vasto e, con frecuencia,  inescrutable eido das matemáticas.  Ade-
mais das dificultades intrínsecas desta ciencia, hai que enfrontarse
ao feito de que os autores, estudantes de secundaria,  apenas come-
zaron  a rabuñar na capa superficial desta ciencia. Velaí que levar a
cabo este proxecto precisa de coñecemento, valentía e ilusión; tres
ingredientes  que  acharemos  en  todas  e  cada  unha  das  seguintes
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páxinas. Non importa que esteamos a comprobar a primalidade dun
número, ou que nos mergullemos na problemática relación entre as
probabilidades e a xeometría; non importa que utilicemos as mate-
máticas como ferramenta para dexergar con máis claridade algún
aspecto das migracións, da situación social da muller ou na detec-
ción de muóns, en todos os casos hai  unha aposta decidida polo
coñecemento e en levalo a cabo co mellor aparello para conseguilo
que temos os seres humanos: as matemáticas. 

Cando paso os ollos por estas páxinas estou vendo a rapaces e
rapazas afondando nos conceptos de polinomio, probabilidade, divi-
sibilidade... Sei que ese alumnado estivo aprendendo novos méto-
dos numéricos ou estatísticos para a obtención de raíces, para o es-
tudo da distribución dos primos ou para a resolución dos máis di-
versos problemas. Xa que logo o Marco Numérico é tamén un pro-
xecto  didáctico singular  e  innovador.  Participar  destas  páxinas  é
unha orixinal forma de aprender.

Con todo,  nesta revista non todo é matemática,  pois tanta ou
máis importancia ten a outra característica esencial da mesma, a lin-
gua na que está escrita. Tal e como se explicitaba nunha campaña
do Servizo de Normalización da USC,  ensinas máis do que cres,
que aquí poderiamos transliterar ao lema  transmites máis do que
cres,  é moi distinto facer esta edición en galego a facela en caste-
lán. O contido desta publicación non nos remite unicamente ás ma-
temáticas,  senón que  se  amplía  este  espazo para  ensinarnos  que
podemos, e debemos, facer, comunicar e ensinar as matemáticas en
galego. De atendermos o espírito do Decreto mal chamado do Pluri-
lingüismo, o Marco Numérico non podería publicarse na lingua de
noso. Na actual coxuntura institucional, galego e matemáticas son
un binomio incompatible.  Velaí  que cada número, cada páxina e
cada liña desta publicación soan cada un como un novo golpe de
batán que denuncia actitudes e políticas de exclusión do galego.

Unha falacia mil veces repetida é a de que así como se escolle
entre un sombreiro ou outro, os galegos temos a enorme sorte de
poder escoller  a lingua na que comunicarnos. Podemos vivir sen
sombreiros pero non sen lingua. Determinar a fala na que se redacta
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esta revista, como calquera outra escolla lingüística, non é dunha
decisión libre. Un sistema produtivo propio adelgazado, o desampa-
ro institucional do galego fronte á blindaxe e superpromoción do
castelán, unha historia de represión que creou e mantén múltiples
atrancos para o seu uso,  lévannos polo estreito rego da infidelidade
á lingua galega. No  Marco Numérico encontramos as chaves para
rachar con esta deriva destrutiva. Aquí atoparemos o arrecendo do
respecto e coidado polo propio. Tamén acharemos coñecemento, xa
o dixemos, pero non só coñecemento matemático, senón un coñece-
mento da situación social da lingua que vai acompañado dun alto
sentido da responsabilidade coa mesma. Todas estas características
resúmense nunha soa, amor á lingua. Sen matemáticas o Marco Nu-
mérico ficaría sen corpo, baleiro de contido, mais, se non estivera
redactado en galego, non tería alma e ficaría baleiro de vida. 

Apostemos pola vida, apostemos polo galego, apostemos polas
matemáticas. En definitiva, mergullémonos no Marco Numérico. Se
ao rematalo sentimos o eco do batán saberemos que nos aproveitou
a lectura.

Cibrán Arxibai
Profesor no IES Losada Diéguez
Autor do blog Carta xeométrica
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O salto atlántico. 
Migracións interiores en Galicia

(2000-2018)

Couto-Rial, O.; Domínguez-Montoto, L.;
Lareo-Asorey, A.; Pampín-Blanco, S.

IE S  MA RCO  D O  CA MBA L LÓ N

Resumo. Con este traballo analizamos datos da emigra-
ción producida en Galicia desde principio de século ata a
actualidade, centrándonos no fenómeno do salto atlántico
e o éxodo rural.

Abstract.  With  this  work  we  analyse  data  about  the
migration produced on Galicia from the beginning of the
century to the present, focusing on the exodus from the
country to the city and the atlantic migrations.

1.Introdución

A finais do século XIX producíronse grandes migracións que prin-
cipalmente tiñan como destino América latina e Europa. A emigra-
ción a América tivo unha especial relevancia en Galicia, sobre todo
no rural. Isto provocou unha importante variación en canto ao sexo
e idade medias da poboación, feito que ocasionou un descenso da
natalidade e un envellecemento brusco. A maioría dos emigrantes
eran principalmente homes mozos, os cales deixaron de ser parte da
poboación activa do país.

A Guerra Civil española propiciou unha intensa vaga de emigra-
ción. A emigración a países de América latina diminuíu ante certos
problemas económicos do continente. Unha vez rematada a Guerra
Civil  mantivéronse  pequenas  migracións,  non  só  por  motivos
económicos, senón por razóns políticas, caso dos exiliados.

A partir de 1950, América volveu centrar o destino dos emigran-
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tes galegos debido á gran etapa de crecemento económico e social
que sufriu o continente a partir dese momento. Nos anos 60 a emi-
gración  da  poboación  galega  multiplicouse  nos  países  europeos
como Francia e Suíza. Galicia chegou a ser a segunda comunidade
autónoma que máis emigrantes xeraba.

A principios da década dos 70 a emigración en Galicia reduciuse
debido á crise do petróleo, ata que nos anos 80 o fenómeno cesou
case totalmente.  A caída das  cifras da emigración foi  provocada
pola grave crise mundial e pola mellora de vida no estado español.

A emigración é un proceso no cal a poboación máis capaz mar-
cha do país, isto supón desvantaxes para o futuro desenvolvemento
do mesmo. Debido ao desequilibrio existente entre a poboación e os
recursos para sostela, a emigración axudou a mellorar a calidade de
vida e a economía do núcleo familiar e ámbito local, se ben a forza
de grandes sacrificios.

2. Análise do problema

Revisaremos datos que proveñen do Instituto Galego de Estatística
(IGE), organismo que promove o desenvolvemento estadístico da
Comunidade Autónoma e presta servizos de recompilación e difu-
sión da documentación estatística dispoñible, desenvolve bases de
datos de interés público, analiza as necesidades e a evolución da de-
manda de estatísticas e asegurar a súa difusión. 

Analizaremos  as  migracións  interiores,  o  éxodo  rural  e  o
fenómeno  do  salto  atlántico no  período  2000-2018.  No  traballo
obteremos valores de referencia estatística para a análise de datos,
como media e mediana (centralización) ou desviación típica, coefi-
ciente de variación e curtose (dispersión). Con estes parámetros ve-
remos a natureza dos movementos interiores, as provincias máis be-
neficiadas e o salto en concellos de ámbito rural.
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2.1. Migracións interiores dende o 2000 até o 2018

As migracións interiores son un feito moi común na nosa Comuni-
dade Autónoma polo que é necesario estudalas para saber a causa e
equilibrios de poboación.

Cos  datos  empregados  vemos  que  a  provincia  que  sufriu  un
número maior de migracións interiores (desde a provincia  cara á
provincia) no período de tempo estudado foi A Coruña (fig. 1). Este
fenómeno explícase en parte polo feito de que é a provincia con
maior número de habitantes, de xeito que é máis probable nela se
produzan movementos migratorios. A seguinte provincia sería Pon-
tevedra, logo Ourense e finalmente Lugo.

Fig.1. Media do total galego de migracións

2.2. Abandono do rural

Convén prestar atención á situación do rural, por canto unha situa-
ción de diminución poboacional compromete, entre outros factores,
o desenvolvemento do sector primario.  Na provincia de Ourense
este feito é moi visible, en particular en concellos de menos de 2000
habitantes (fig. 2). Se nos centramos en concellos cun número de
habitantes de entre 2000 a 4999 (fig. 3), o despoboamento non foi
tan acusado, posiblemente porque unha gran parte das súas aldeas
xa contan con poucos habitantes, froito de que a poboación tenda a
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concentrarse  en cidades  ou concellos  máis  grandes.  Parece claro
que a provincia de Ourense ten un alto índice de concellos peque-
nos en termos poboacionais. Por outro lado, o feito de que se trate
dunha provincia interior tamén é un factor determinante posto que
reduce as posibilidades de certos sectores profesionais que se de-
senvolven en zonas marítimas.

No caso de Pontevedra observamos pautas diferentes. Nas zonas
con  menos  de  2000  habitantes  vemos  comportamentos  opostos,
momentos estables en termos de migracións interiores fronte a ou-
tros como maior movemento poboacional. Pola contra, en zonas de
entre 2000 a 4999 habitantes observamos cifras altas de migracións
interiores tanto no principio do período de estudo como no final, de
xeito que sexa máis difícil interpretar a variabilidade. En todo caso,
o feito de que se produciran baixas migracións nos concellos peque-
nos (de menos de 2000 habitantes) débese en parte ao feito de que
este tipo de concellos ten menor presenza que en Ourense e, daque-
la, hai unha menor posibilidade de que estas primeiras se produzan. 

Fig. 2. Migracións interiores en Galicia en  
concellos con menos de 2000 habitantes
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O salto atlántico.  Migracións interiores en Galicia (2000-2018)

Fig. 3. Migracións interiores en Galicia
en concellos de 2000 a 4999 habitantes.

2.3. O fenómeno do salto atlántico 

Entendemos por  salto atlántico o fenómeno migratorio que dirixe
os  desprazamentos  de  poboación  das  provincias  interiores  ás  da
costa. A Coruña e Pontevedra son dúas provincias que contan con
maiores oportunidades de traballo grazas as súas características. Os
datos falan de que as comarcas de Ourense, e tamén Lugo, con pou-
cos habitantes provocan un volume alto de migracións, á vez que,
no mesmo período, as provincias costeiras incrementan poboación
en taxas equivalentes, polo que cabe pensar que se trata dun tránsito
migratorio interior-costa. 

2.4. Coeficientes de curtose 

A curtose un parámetro que analiza o maior ou o menor grao de con-
centración dos datos respecto da media. No caso das medidas totais
(fig. 4) atopamos que A Coruña, Lugo e Pontevedra teñen curtose
positiva, polo tanto hai un alto grado de concentración dos datos res-
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pecto da media (distribución leptocúrtica). Por outro lado a curtose
de Ourense é menor que 0 polo que hai un baixo grao de concentra-
ción dos datos respecto da media (distribución platicúrtica).

Fig. 4. Curtoses totais

No caso de A Coruña, presenta curtoses leptocúrticas en todos
os concellos sen depender do número de habitantes, excepto nos de
2000 a 4999 habitantes (fig. 5), que son platicúrticas.

No caso de Lugo son todas leptocúrticas excepto a de 2000 a 4999,
que é platicúrtica. Na provincia de Ourense acontece todo o contrario,
todas son platicúrticas excepto a de 2000 a 4999, que é leptocúrtica.

En Pontevedra acontece que son todas platicúrticas excepto a de
20000 a 49999 (fig. 6), que é leptocúrtica.

Fig. 5. Curtoses de 2000 a 4999 habitantes
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Fig. 6. Curtoses de 20000 a 4999 habitantes

2.5. Medidas de dispersión básicas

2.5.1 Desviación típica 
É unha medida que ofrece información sobre a dispersión media
dunha variable. No total de migracións internas (fig. 7) atopamos
que a provincia con máis desviación típica é A Coruña, é dicir, os
datos están moito máis espallados que no resto de provincias, hai
tanto  datos  moi  baixos  como  p.ex:16826  e  tamén  moi  altos
p.ex:25603. En orde de maior a menor seguiría Pontevedra, logo
Ourense e finalmente Lugo.

Fig. 7.  Desviacións típicas do total galego
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Se estudamos por separado en función do número de habitantes,
veremos que nos concellos con poucos habitantes (fig. 8) a provin-
cia que ten máis desviación típica é Ourense, pero a medida que vai
aumentando o número de habitantes (fig. 9) tamén vai aumentando
a desviación típica, caso de provincias como A Coruña ou Ponteve-
dra. Este feito é así posto que hai moitos máis concellos grandes
nestas provincias que en por exemplo Ourense, polo tanto hai máis
variabilidade neste sentido.

Fig. 8. Desviación típica en concellos de de 2000 a 4999 habitantes.

Fig. 9. Desviación típica en concellos de 10000 a 19999 habitantes.
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2.5.2 Varianza
É unha medida de dispersión que representa a variabilidade dunha
serie de datos respecto a súa media. Calcúlase como o cadrado da
desviación típica, polo que as súas pautas de comportamento serán
idénticas.

No total de migracións interiores (fig. 10) atopamos que a pro-
vincia con máis varianza é A Coruña,  logo Pontevedra,  seguida-
mente Ourense e finalmente Lugo. 

Fig. 10. Varianza no total galego de migracións interiores

Se nos centramos en concellos con poucos habitantes (fig. 11),
observaremos que as provincias con máis varianza son Lugo e Ou-
rense , pero a medida que vai  aumentando (fig. 12) o número de
habitantes tamén vai aumentando a varianza en provincias como A
Coruña ou Pontevedra.
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Fig. 11.  Varianza en concellos de 2000 a 4999 habitantes

Fig. 12. Varianza en concellos de 10000 a 19999 habitantes

2.5.3  Coeficiente de variación
É unha medida estatística que nos informa sobre a dispersión relati-
va dun conxunto de datos. 

No total de migracións interiores (fig. 13) atopamos que a pro-
vincia con máis coeficiente de variación é Pontevedra, logo Ouren-
se, seguidamente Lugo e finalmente  A Coruña.
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Fig. 13.  Coeficiente de variación no total galego

De novo, se nos centramos en concellos con poucos e moitos ha-
bitantes (fig.14), observamos que Ourense é a que máis coeficiente
de varianza ten en comparación coas outras provincias.

Fig. 14.  Coeficiente de varianza en concellos de 10000 a 19999 habitantes
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3.  Conclusións

Con este artigo puidemos comprobar de xeito descritivo as magni-
tudes que afectan ás migracións interiores en Galicia. É moi eviden-
te que o despoboamento do rural estase producindo a un ritmo ace-
lerado, polo que cabe agardar un punto no que as nosas aldeas e in-
cluso vilas queden baleiras. Non podemos permitir isto posto que
detrás delas hai un grande patrimonio material e cultural, son a base
fundamental na nosa sociedade polo tanto temos que resolver este
problema o antes posible.

Con respecto ao fenómeno do salto atlántico, podemos concluír
que as zonas de interior,como é o caso de Ourense, están sufrindo
moitas máis migracións que o resto, posto que ao non haber mar ta-
mén hai menos oportunidades de traballo. Con todo, a característica
dos datos dificultou a súa análise, ao non dispoñer de correlacións
de destino e/ou procedencia.

4.Webgrafía

Traballo fin de grado de María Asela Rodríguez Vilela. Recuperado o 18 de novembro de
2019 do sitio web:  https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11756/
Rodr%C3%ADguezVilela_Asela%20M%C2%AA_tfg_2013.pdf?
sequence=1&isAllowed=y   
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Igualdade de xénero na política.
Contexto europeo no período 2005-2015

Santiso-Pedreira, S.; Villar-Blanco, S.;
Rey-Sánchez, S.; López-Cacheda, A.

IE S  MA RCO  D O  CA MBA L LÓ N

Resumo. Neste artigo comentaremos a evolución da situación
da muller na política europea no período de 2005 ao 2015, a
partir dos datos públicos do Institute for Gender Equality. 

Abstract. In this article we will deal with the evolution of the
situation of women in European politics in the period from
2005 to 2015, from the data of Institute for Gender Equality.

1. Introdución 

Actualmente segue existindo unha situación de desigualdade de xé-
nero que, entre outros ámbitos, afecta ao mundo laboral. A muller
segue sendo discriminada á hora de percibir remuneracións equitati-
vas ou conciliar a vida laboral e familiar. Ademais, isto condiciona
a decisión de poder elixir certos traballos que están considerados
“traballos de home”.  

Como se recolle na Declaración Universal dos Dereitos Huma-
nos, no articulo 21 que declara: 

1. Todas as persoas teñen en dereito a participar no
Goberno do seu país, directamente ou mediante repre-
sentantes libremente escollidos.
2. Toda persoa ten o dereito de acceso, en condicións
de igualdade, ás funcións públicas do seu país.
3. A vontade do pobo é a base da autoridade do poder
público;  esta  vontade  expresarase  mediante  eleccións
auténticas que se terán que celebrar periodicamente, por
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sufraxio universal e por voto secreto ou outro procede-
mento equivalente que garantice a libertade do voto.

Centrándonos no dereito do voto das mulleres, cabe sinalar que a finais
do s XIX o dereito a voto feminino estaba lonxe de ser unha realidade.
A principios do 1910 comezou a loitarse pola igualdade entre homes e
mulleres nalgúns países e non foi ata 1950 que se asentou o voto femi-
nino na maioría dos países. A Primeira Onda Feminista de mediados
do siglo XX orientábase á superación dos obstáculos legais á igualda-
de. Desde principios da década de 1960 e ata finais da década de 1980
ten lugar a Segunda Onda Feminista que coincide co inicio do Move-
mento  de Liberación das  Mulleres  en EEUU. Estas reivindicacións
centrábase na desigualdade non oficial, na sexualidade, no traballo e no
dereito ao aborto. A Terceira Onda Feminista comezou a principios do
1990. En pleno siglo XXI asistimos á chamada Cuarta Onda Feminista.

Segundo varios estudos, a situación da muller na política é un
dos ámbitos onde a presenza feminina debe ser reforzada, se ben vi-
sibilízanse algúns avances. A situación cambiou moi pouco nos úl-
timos dez anos, polo que o Consello de Municipios e de Rexións de
Europa reclama que todos os niveis dos gobernos tomen medidas
para aumentar a representación das mulleres na política.

Na actualidade, o Parlamento Europeo pasou de ter un 35% de
mulleres  eurodiputadas  no 2009 a  un 36% de mulleres  en 2018.
Centrándonos  nos  postos  de  xestión  do  Parlamento  Europeo,  o
83.3% está ocupado por homes e o 16.7% por mulleres, esta diferen-
cia mantense en postos de dirección e postos de xefatura de unidade.

2. Análise dos datos

A continuación estudaremos o problema en termos estatísticos,  a
saber: cal é a inserción da muller en ámbitos de representación po-
lítica. Calcularemos distintos parámetros de interese para constatar
a situación real da muller en cargos de alta representación con datos
do contexto europeo.
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2.1. Contexto xeral da UE

Partindo dos datos rexistrados do EIGE (Instituto Europeo da Igual-
dade de Xénero) e apoiándonos en parámetros como a media no
conxunto de países da UE (período 2005-2015), podemos observar
un aumento considerable da representación política por parte do xé-
nero feminino, pasando dun 21.86 % en 2005 a 25.98 % en 2015
(fig. 1). No caso do xénero masculino, a representación dos homes
baixou dun 78.14 % no 2005 a un 74.02 % en 2015 (fig. 2).

Fig. 1. Gráfica da media das mulleres.

Fig.2. Gráfica da media dos homes.
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Con respecto ás medidas básicas de dispersión aplicadas para o
conxunto da UE, observamos que tanto na desviación típica, que
pasa de 12.04 a 11.75,  como na varianza, de 145.02 ata 137.99,
existe unha evolución semellante entre os datos de ambos sexos que
diminúen progresivamente dende 2005 ata 2015. O coeficiente de
variación (que nos informa sobre a dispersión relativa dun conxunto
de datos) ten unha clara diferenciación por sexos, isto quere dicir
que os datos proporcionados con respecto a representación ministe-
rial do xénero feminino están máis dispersos, tendo en 2015 un 0.45
o xénero feminino e un 0.16 o masculino (fig. 3.)

Fig. 3. medidas básicas de dispersión.

2.2. Por rexións

No relativo aos países nórdicos, é doado observar que a representa-
ción política das mulleres tende a aumentar no período en estudo.
En concreto, se atendemos aos valores medios nun país como Sue-
cia, pasou do 43.3 % do ano 2005 ao 51.2 % dno ano 2015. Cabe
destacar que este é o único país da UE que ten unha maior represen-
tación por parte do xénero feminino.

En contraste, no caso dos países do sur de Europa, observamos
casos nos que a representación femenina decrece no período referi-
do, como Croacia, Malta ou España; no caso español, pasou de ter
un 48.4% no ano 2015 a un 28.7% no ano 2015 (fig. 4).
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Fig. 4. Comparación Suecia-España.

Se nos centramos na curtose xeral (parámetro que analiza o maior
ou menor grao de concentración cos datos respecto da media), con-
vén lembrar que unha distribución platicúrtica indica unha baixo
grao de concentración dos datos entorno á media (curtose negativa).
Por outro lado, unha distribución leptocúrtica indica que existe un
alto grao de concentración. Finalmente, unha distribución mesocúr-
tica describe un grao medio de distribución dos datos respecto á
media. No noso período de estudo, o valor da curtose xeral aumen-
tou nos 10 anos de estudo, dando paso a unha distribución mesocúr-
tica no remate do período, é dicir, de valores de curtose próximos a
0 (fig.5). Fixándonos en distintos países podemos atopar casos como
Croacia, cunha dispersión leptocúrtica de valor 3.80 mentres que ou-
tros como Alemaña presenta unha dispersión platicúrtica (-5.79) e al-
gúns máis cercanos o 0, onde destacamos Reino Unido con 0.13, o
que é igual a unha dispersión mesocúrtica. 

Fig. 5. Gráfica da curtose (de esquerda a dereita e de arriba a abaixo, 
anos 2005, 2010, 2012, 2015)
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3. Conclusións

Con este traballo puidemos comprobar que a participación da mu-
ller no eido político segue sendo inferior ao desexado, a pesar de
que a súa presenza está aumentando na maioría dos países da UE.
Malia todo, seguen existindo casos como o de Hungría no que a
aparición da muller é mínima xa que tivo unha clara baixada pasan-
do dun 11.09 a 1.5 en termos porcentuais nun período de 10 años;
outros, como Italia,  nos que a aparición da muller aumentou dun
13.2 a un 27.2 puntos porcentuais.
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Eficacia probabilística do test de
primalidade de Miller-Rabin

Couto-Rial, Ó.; Sánchez-Rey, S.; 
Datorre-Espigó, I.; Mato-Sánchez, É.

IE S  MA RCO  D O  CA MBA L LÓ N

Resumo. Con este traballo pretendemos constatar a eficacia
probabilística do test de primalidade de Miller-Rabin, o cal
nos permite determinar se un número é primo, incluso nos
casos nos que é inviable levar a cabo unha factorización.

Abstract. With this article we pretend to determine the
probabilistic  effectiveness of  the  Miller-Rabin primality
test, which allows us to determine whether a number is
prime, even in cases where a factorization is not feasible.

1. Introdución

Na actualidade intercámbiase unha cantidade enorme de datos, por
exemplo, a través de Internet. Estes datos deben de ser protexidos
mediante codificacións de números primos. Esta é unha das moitas
utilidades que teñen os números primos no día a día. Para identifi-
car un número primo, ás veces resulta imposible debido á súa canti-
dade de díxitos. Para realizar esta labor, empréganse os tests de pri-
malidade, que definiremos a continuación.

Un test de primalidade é un algoritmo que permite definir se un
número natural n é primo ou composto. Calquera método de factori-
zación constitúe un test de primalidade. Porén, os métodos coñeci-
dos de factorización teñen unha complexidade moito maior e difícil
de  aplicar  cando os  números primos que están sendo analizados
teñen moitos díxitos.

O test de primalidade de Miller-Rabin é un test de  primalidade,
é dicir, un algoritmo para determinar se un número dado é primo,
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semellante ao test de  primalidade de  Fermat. A súa versión orixi-
nal foi proposta por  G. L. Miller, trátase dun algoritmo  determinis-
ta, é dicir, un algoritmo que, en termos informais, é completamente
preditivo se se coñecen as súas entradas;  pero baseado na non de-
mostrada Hipótese Xeneralizada de  Riemann. Esta hipótese afirma
a existencia dunha relación entre a distribución de números primos
e o número de ceros (puntos nos que a función se fai 0, é dicir, pun-

tos x0 tales que f (x0)=0), da celebrada función zeta, a cal ten unha

importancia significativa na teoría dos números pola súa relación
coa distribución  dos números primos.  Pero non todos os ceros son
iguais. Os ceros «non triviais», ou sexa as solucións que non son
tan evidentes,  parece que corresponden a números complexos da
forma s = ½ + ib, é dicir con parte real ½. 

Partindo deste resultado, Michael Oser Rabin modificou a pro-
posta de Miller para obter un algoritmo probabilístico mellorado,
que é a presentamos aquí.

Supoñemos que n>1 é un número impar do cal quere-
mos saber se é primo ou non. Sexan k o número natu-
ral e m o impar tales que n-1=2km, e a un enteiro es-
collido aleatoriamente entre 2 e n-2.
1. Calcúlase b0=am (mod n)
Se b0≡±1 (mod n), n é probable primo.
2. No caso contrario calcúlase b1≡b2

0 (mod n)
Se b1≡-1 (mod n), n é probable primo. 
Se b1≡1 (mod n), n non é primo.
3. De igual forma, sempre que i< k -1 e bi-1 ≠± 1(mod
n) calcúlase bi=b2

i-1 (mod n)
Se b1= -1 (mod n), n é probable primo
Se bi≡1 (mod n), n non é primo.
4. Calcúlase bk-1=b2

k-2(mod n)
Se bk-1= -1 (mod n), n é probable primo
En calquera outro caso, o test culmina coa conclusión
de que n non é primo.
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Finalmente,  se  n é  un probable  primo,  escóllese  un
novo valor para a e vólvese implementar o test as ve-
ces que se considere necesarias.

En resumo, no noso traballo a través dunha serie de probas nas
cales imos eliminando os supostos “números primos” chegamos a
constatar a eficacia probabilística do Test de Miller-Rabin obtendo
finalmente os números que son verdadeiramente primos.

2. Análise dos datos

Empregamos  unha  lista  cos  307  primeiros  números  primos,  tra-
támola en folla de cálculo e implementamos o test de Miller-Rabin.
A continuación  usamos a  función  “ALEATORIO.ENTRE”  com-
prendido entre 1 e n-1, para cada valor n∈[1,307] .

Fig. 1. Número aleatorio entre (testemuña) a partir dun número dado.
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No  seguinte  paso,  implementamos  a  función  RESIDUO  (b0-
am;n) , que devolve o resto dunha división de dous números (fig. 2),
correspondente ao paso nº 1 do test anteriormente plantaxado, de
xeito que aqueles casos nos que obtivemos resto 0 serían os candi-
datos a Posible Primo, mentres que nos que deran resto distinto de
0, o test proporía Posible Composto.

Repetiremos este paso tres veces máis, sustituíndo bcpor b1que
se calcula coa seguinte fórmula: b1=residuo(b0²:n) e así sucesiva-
mente con b2,b3...

Fig. 2. Implementación da función residuo.

Para contar o número de ceros resultantes da función RESIDUO,
empregamos a función condicional SI,  a cal nos permite saber o
número de probables primos e probables compostos.

Volvemos repetir este paso catro veces para ver se nos aproxi-
mamos máis a un maior número de acertos.
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Fig. 3. Implementación da función SI.

Tamén podemos ver a porcentaxe de acertos en cada unha das
probas realizadas na fig. 4. Esta porcentaxe obtivémola mediante
unha regra de tres entre os números totais e o número de probables
primos. Os cálculos tamén parecen indicar que as variacións no pa-
rámetro aleatorio a teñen unha incidencia mínima no resultado, por
iso realizamos cada proba unha soa vez.
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Fig. 4. Gráfica porcentaxe de acertos

3. Conclusións

En termos probabilísticos e tras o estudo dos resultados, a porcenta-
xe que obtivemos tras a cuarta proba foi do 13.6 %, mais este non
sería a porcentaxe final do test, xa que sería posible realizar todas as
probas que se estimen necesarias. A medida que fomos realizando
as catro probas, démonos de conta de que a porcentaxe de acertos
aumentaba. Ademais, o test funciona con máis precisión nos proba-
bles primos máis baixos, desde os que tende a remontar unha maior
taxa de acertos.

En comparación co Test de primalidade de Fermat, cuxa porcen-
taxe de acertos é do 75%, o test que nós estudamos ten unha efica-
cia moito menor, mais quizais se realizásemos máis probas a por-
centaxe de acertos podería alcanzar ou superar a este. 

Iso si, o Test de Fermat sería moito máis rápido neste aspecto xa
que se leva a cabo nun só paso, mentras que no Test de Miller- Ra-
bin teríamos que desenvolver moitas probas para chegar ao resulta-
do final.
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Intervalos preditivos na detección de muóns

Domínguez-Montoto, L.; Lareo-Asorey, A.;
Rivas-Arriechi,V.;Souto-Souto, C.;

IE S  MA RCO  D O  CA MBA L LÓ N

Resumo.  Neste  artículo  analizaremos  datos  sobre  os
muóns e explicar como se pode calcular a probabilidade
da súa recollida, proporcionada pola cápsula MARUMA-
SAT IV.

Abstract. In this article we will analise data about muons
and explain  how you can calculate the probability of it’s co-
llection, proportionated by the MARUMASAT IV capsule.

1. Introdución

Os muóns son partículas elementais inestables do grupo dos lep-
tóns, o que significa que non se poden descompoñer noutras par-
tículas. Actualmente se encontran nos raios cósmicos. En si non os
podemos recoller dentro dalgún recipiente senón que nos temos que
limitar a observalos. Non existen de forma permanente no universo,
pois a súa  existencia é moi breve pero algo máis larga que outras
partículas inestables (2,2 microsegundos).

Son producidos polos raios cósmicos, son unha das formas natu-
rais de radiación as cales estamos expostos diariamente. 

A masa do muón é moi pequena,case 200 veces maior que a do
electrón: 105,6583745 ± 0,0000024 MeV/c². Debido a súa alta masa,
teñen gran capacidade de penetración. Son capaces de penetrar a ro-
cha varios metros antes de detenerse. Aínda  moitos se crean nas ca-
pas altas da atmósfera, poden atravesala ata alcanzar a superficie da
terra. O seu fluxo non é moi grande (ao arredor dun muón por cen-
tímetro cadrado por minuto ao nivel do mar), pero chégannos conti-
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nuamente. En total representan uns 0.39 mSv (miliSievert) dos de
arredor de 3 mSv aos que estamos expostos anualmente.

Os múons foron descubertos por Carl D. Anderson e Seth Ned-
dermeyer no Caltech, en 1936, ao estudar a radiación cósmica. Carl
Anderson nota  que  estas  partículas  curvan  dun xeito  distinto  ós
electróns e  ós protóns por  un campo magnético.  Asúmese que a
magnitude da súa carga eléctrica é negativa e, daquela, para ter en
conta a diferenza de curvatura, suponse que a súa masa é maior que
a do electrón, aínda que menor que a dun protón. Así Anderson de-
nominou inicialmente a nova partícula mesotrón, adoptando o prefi-
xo meso da palabra grega para "medio". A existencia do múon foi
confirmada en 1937 polo experimento da cámara de nube feito por
J.C. Street e C.E. Stevenson.

No noso traballo centrarémonos na obtención de  intervalos pre-
ditivos (unha estimación dun intervalo no que se produce unha ob-
servación futura cunha determinada probabilidade) das  deteccións
dos muóns que recolleu o detector nos días 19/05/19  e  28/05/19
equipado na cápsula da Marumasat IV  . 

Para  comenzar  realizaremos  cálculos  dende  dúas  perspectivas
diferentes que resolven a mesma situación. No 1º caso a cuestión é
máis sinxela, posto que só temos que contar o número de datos e fa-
cer unha acotación dos valores máximos e mínimos do intervalo co
razonamento da probabilidade asociada, mentres que no 2º empre-
garemos un procedemento de cálculo que involucra a media, a dis-
tribución T e a varianza. Este é o máis preciso posto que acortamos
o intervalo.

2. Análise dos datos

Collimos un conxunto de n datos tomados polo detector. A conti-
nuación, ordenámolos de menor a maior. Temos que responder: 

Cal é a probabilidade de que unha nova medida do
detector (un novo rexistro se o encendéramos de novo)
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estea Xn+1 comprendido entre os valores de m e M
que xa calculamos? 

2.1. Método minMax

Sexan  n=  número  de  datos,  m=  mín(x1, x2... , xn)  e  M=  máx(

x1 , x2 ... , xn). Cando se apaga o contador queremos saber cal é a

probabilidade de que unha nova medida do detector estea  compren-
dida entre os valores de m e M (suceso A). 

Sexa P(A) a probabilidade de que a seguinte medida do detector
Xn+1 estea comprendida entre os valores de m e M e P( Ā) é a proba-
lidade contraria ao suceso A. Con iso secuenciamos o seguinte ra-
zonamento:

1. [ m , M ], P(m<Xn+1<M),   A=Xn+1ϵ [ m , M ]

2. Cando sucede  Ā? En dous casos: se se dá o caso de que
Xn+1<m ou de que Xn+1>M.
a) No primero caso, 

Xn+1<m→Xx+1=mnew→P(xn+1= mnew)=
1

n+1
.

b) No segundo caso, 

Xn+1>M→Xn+1=M new→P(xn+1= M new)=
1

n+1

3. Así, P( Ā) = P(xn+1= mnew) +   P(xn+1= M new) = 
2

n+1
.

4. En  consecuencia,  P(A)+P( Ā)=1  →  P(A)+
2

n+1
=1  →

P(A)=1-
2

n+1
→ P(A)=

n+1− 2
n+1

→ P(A)= 
n −1
n+1

Con este resultado, que depende de xeito evidente do valor de
datos,  procedemos coas  primeiras  estimacións.  Primeiro comeza-
mos cos datos que temos da superficie. Neste caso son 15 detec-
cións, polo que a  probabilidade de que unha observación futura es-
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tivera comprendida entre os valores m e M:

P(A)= 
15− 1
15+1

→  P(A)= 
14
16

→   P(A)= 0,87

Se facemos o mesmo durante o voo, dispoñemos de 196 muóns
rexistrados polo detector. Entón:

P(A)= 
104 −1
104+1

→  P(A)= 
103
105

→   P(A)= 0,98

Reproducimos os cálculos co intervalo de máxima produción en
ascenso (fig.1) e descenso (fig.2). Os muóns teñen unha taxa máxi-
ma de produción na interación dos raios cósmicos coa atmosfera a
unha certa altitude. Neste caso o tramo de ascenso sería dende os
12232 até os 21158 metros  e o de ascenso sería dende os 27444 ata
os 19959 metros.

Fig.1. Cálculo da probabilidade en ascenso.

Fig.2. Cálculo da probabilidade en descenso.
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2.2. Método do intervalo T-Student

Tomamos un conxunto de n datos recollidos polo detector (en su-
perficie e en voo) e logo apagámolo.

Determinar un intervalo [a, b] que dea unha probabi-
lidade (cun nivel de confianza do 95%) de que un va-
lor futuro rexistrado polo detector,  que chamamos ,
Xn+1 pertenza a ese intervalo [a, b]. 

Para isto existe un procedemento xeral que vén dado polas seguin-
tes expresións:

Sendo:
= media de X ,X ,X ,....,Xn.₁,X₂,X₃,....,Xn. ₂,X₃,....,Xn. ₃,....,Xn.

= parámetro dunha distribución T.

 =varianza de  X ,X ,X ,....,Xn.₁,X₂,X₃,....,Xn. ₂,X₃,....,Xn. ₃,....,Xn.

O primeiro intervalo refire datos tomados en superficie en datas
previas ao lanzamento (19-05-20). Facémolo cun nivel de confianza
do 95% (fig.3) e logo cun do 99% (fig.4).

Fig.3. Intervalo cun nivel de confianza do 95%.
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Fig.4. Intervalo cun nivel de confianza do 99%.

Contrastamos este intervalo cos datos tomados en voo (nos tra-
mos  de  máxima produción,  un  en  ascenso  e  outro  en  descenso)
equipado na cápsula o día 28-05-2019  cun nivel de confianza do
95% (fig.5).

   

Fig.5. Intervalos en voo cun 95% de confianza.

Agora para máis presición elevamos o nivel de confianza a un
99% (fig.6).

   

Fig.6. Intervalos en voo cun 99% de confianza.

3. Conclusións

No método minMax observamos que, como o valor da probabilida-
de está relacionado coa cantidade de datos, cantos máis datos tome-
mos maior probabilidade obteremos de que unha detección futura
estea comprendido no intervalo (Máximo, mínimo).

Polo método do intervalo T-Student, podemos establecer de an-
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temán o nivel de confianza que estimemos oportuno. Isto permite
obter un intervalo moito máis fiable se ben a prezo dun proceso de
cálculo máis laborioso.
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O teorema dos números primos.
Unha estimación da distribución

López-Cacheda, A.; López-Blanco, V; 
Santiso-Pedreira, S.

IE S  MA RCO  D O  CA MBA L LÓ N

Resumo.  Este  estudo  procura  verificar  o  teorema  dos
números primos, que nos permite estimar a cantidade de
primos nun conxunto de datos.

Abstract.   This  study tries  to  verify the  prime number
theorem, which allow us to estimate the number of prime
numbers in a data set.

1. Introdución

Os números primos son aqueles que só se poden dividir  entre si
mesmos ou entre 1. Desde a antigüidade ata hoxe, numerosos mate-
máticos e  investigadores investigaron a súa natureza para ver de
atopar cal é a lóxica que os rexe. 

Un dos resultados máis famosos relativo aos números primos é o
teorema fundamental da aritmética. Este di que todo número enteiro
positivo maior que 1 é un número primo ou ben un único produto
destes. Enlinguaxe matemática exprésase da seguinte maneira:

Este teorema é moi recoñecible entre o estudantado, xa que alu-
de ás factorizacións de números que se fan nas clases de matemáti-

cas de todas as escolas; por exemplo 24=23 ·3.

Outro resultado que obtemos cos números primos é o teorema
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dos  números  primos.  Este  describe  como  están  distribuídos  os
números primos no conxunto dos números naturais e reforza a idea
de que os primos son menos comúns canto máis grandes son. O teo-
rema afirma que se dividimos un número (x) entre o logaritmo ne-
periano deste (ln(x)) obtemos unha aproximación da cantidade de
números primos menores que ese número (x).

Este é un dos teoremas máis importantes das matemáticas, debi-
do a súa influencia no desarrollo  da investigación dos números pri-
mos. Foi suxerido por Adrien-Marie Legendre en 1798 a partir de
datos incompletos; máis tarde, no 1808, Gauss  modificaríao aca-
dando a expresión que hoxe día manexamos. Outros matemáticos
como Riemann, Hadamard e de la Vallée exploraron a relación dos
números primos coa célebre función zeta. 

No noso traballo, compararemos os resultados obtidos a través
do teorema dos números primos coa cantidade de números primos
reais existentes para comprobar se este se verifica.

2. Análise dos datos

Cinguiremos o noso estudo ao conxunto de números primos. Isto
serve a efectos de simplificación sen adulterar os resultados. Para
empezar, tomamos unha táboa de números primos para poder calcu-
lar os primos reais existentes ata un certo valor e comparar coa esti -
mación do teorema dos números primos. Para chegar o resultado de
dita expresión utilizamos un número (x)  e dividirémolo entre o lo-
garitmo  neperiano  deste  mesmo.  Despois  de  obter  os  resultados
compararemolos nunha gráfica, o cal determinará o noso reusltado
para poder chegar a unha conclusión máis acertada e comprobar se
o teorema se verifica.
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Fig. 1. Comparación dos primos reais e a fórmula do teorema. 

Nesta gráfica insertaremos os dous cálculos obtidos, os primos
reais existentes (recta constante) e aproximación do teorema. A me-
dida que aumentan os dous termos, notamos que a cantidade de pri-
mos reais ten un comportamento lineal, fronte a nosa aproximación
que varía constantemente producíndose oscilacións de termos. Ao
inicio da gráfica podemos ver que a aproximación danos un resulta-
do semellante á cantidade real de números primos. A medida que
esta crece o resultado faise menos fiable. Tamén nos pareceu intere-
sante calcular o punto no cal o resultado da aproximación é igual ca
cantidade de números primos reais. Este calculámolo igualando as
ecuacións das funcións que nos aportou a folla de cálculo,  onde
unha representa a esta fórmula e a outra a cantidade real de primos.
O punto é aproximadamente 3´18, o cal acadamos tras igualar as
ecuacións das funcións nomeadas anteriormente.  
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Fig.2. Diferenza entre primos reais existentes
e a fórmula do teorema.

 
Este gráfico móstranos detalladamente a diferenza que hai entre

as dúas funcións da gráfica anterior, obtida restando o número real
de primos que existen entre a cantidade de números reais e a nosa
aproximación.  Observamos que até o punto 3´18, a aproximación
aportanos un resultado que é maior co resultado de primos reais. A
partir deste punto, podemos comprobar que no resto dos valorores
que analizados  a aproximación sempre é menor co resultado real de
primos.  Tamén sabemos que canto maior  é  o  número analizado,
maior será  a diferencia que hai entre ambos.

3. Conclusións

Grazas á análise de datos feita anteriormente puidemos comprobar
o teorema de xeito computacional. Chegamos á conclusión de que
este teorema non aporta un resultado preciso. Pensamos que a apro-
ximación é util para calcular a cantidade de primos anterior a un
número real que non sexa demasido elevado. Como xa vimos ante-
riormente a aproximación tende a distanciarse canto maior sexa o
número analizado. Por exemplo, no número 107 a fórmula do teore-
ma dinos  que  hai  aproximadamente  23 primos anteriores  a  este,
cando en realidade hai 28, obtendo así un erro bastante amplo; men-
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tres que no número sete o erro da estimación e tan só de 0´4. Un
exemplo máis claro sería cun número de 4 cifras. Por exemplo, no
número 7919 o resultado da  aproximación  obtido  é  de 882´14 ,
fronte a cantidade real que consta de 1000 números primos,  danos
un erro de 117´86.  Polo que afirmamos que canto maior sexa o
número que analicemos, maior será o erro cometido pola fórmula
aportada por este teorema. Por eso cremos que este pode ser útil no
seu uso de términos máis pequenos pero non exacto.
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Sobre a distribución de números primos.
Un patrón de repulsión
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IE S  MA RCO  D O  CA MBA L LÓ N

Resumo. Con este traballo analizaremos o patrón de re-
pulsión que se pode producir nas terminacións dos núme-
ros primos, descuberto por dous matemáticos pertencentes
á universidade de Stanford. 

Abstract. In this essay we will analyze the repulsion pa-
ttern that can occur in the endings of the prime numbers,
which was discovered by two mathematicians from the
University of Stanford. 

1. Introdución

Os números primos son aqueles que só son divisibles por eles mes-
mos ou por un.  Para saber se un número é primo débese comprobar
se ten algún divisor, en cuxo caso sería composto. Dado que non
existe unha fórmula matemática que asegure que un número o sexa
ou   on, isto supón un inconveniente a efectos de cálculo. 

Eratóstenes,  matemático grego do século III  a.C.,  ideou unha
maneira rápida de obter todos os números primos ata un valor con-
creto. Este procedemento, chamado Criba de Eratóstenes, atopa to-
dos os números primos entre un e cen.

Existen varios resultados importantes que nos axudan a entender a
natureza dos números primos. Un deles é o teorema dos números primos
que describe a distribución asintótica, é dicir, a descripción do comporta-
mento no límite dos números primos. É unha descripción xeral de como
se distribúen estes números no conxunto dos naturais. Establece a idea de
que os números primos son menos comúns canto máis grandes son.
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Outro resultado importante é a conxectura dos números primos
xemelgos, que afirma que dous números primos denomínase xemel-
gos se un deles é igual ao outro máis dúas unidades, por exemplo,
os números 3 e 5 forman unha parella de xemelgos. Isto quere dicir
que non están distribuídos de forma tan errática como se asumía.

En 1849, Alphonse de Polignac enunciou unha conxectura máis
xeral pola cal para todo número natural k existen infinitos pares de
primos cuxa diferenza 2k. 

A conxectura de Hardy-Littlewood é unha xeneralización da dos
números primos xemelgos. Esta describe a distribución dos pares,
triples  e  grupos principais  máis  grandes de números primos con
maior precisión que o suposto básico de que os números primos se
distribúen de maneira uniforme. A idea detrás disto é que hai al-
gunhas configuracións de números primos que non poden ocorrer,
por exemplo dous números consecutivos non poden ser ambos pri-
mos dado que un deles sempre é par. Así que se o número n é pri-
mo, é un pouco máis probable que n+2 sexa o seguinte primo. A
conxectura  de k-tupla  cuantifica  esta  observación nun enunciado
xeral. Nesta conxectura exprésase  como π2(x) é o número de pri-
mos p menores que x de tal xeito que p+2 tamén é primo. 

En linguaxe matemática, a conxectura exprésase así:  

Defínese  C2,  constante  dos  números primos como o seguinte

producto de Euler, serve só para primos maiores ou iguais que 3:

Esta conxectura pode xustificarse computacionalmente, pero non de-
mostrarse porque aínda non existe un razoamento lóxico para a mesma.

Neste traballo analizaremos o patrón de repulsión entre os núme-
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ros  primos,  observado por  dous  matemáticos  da  universidade de
Stanford,  que  era  descoñecido  ata  o  momento.  Isto  foi  descrito
como “tendencias inesperadas”. Estes estudaron a distribución dos
números primos utilizando a aritmétrica modular e descubriron que
se un número primo acaba en 9 ten máis probabilidades de que o
número primo seguinte acabe en 9 antes que en 1.

2. Análise dos datos

A partir deste achado, queremos comprobar este fenómeno de xeito
descritivo a partir dos 1200 primeiros números primos. Para isto,
tomamos o conxunto de números nunha única columna e illamos a
cifra da dereita, é dicir, a das unidades, empregando a función DE-
RECHA da librería da folla de cálculo. O seguinte que facemos é
estudar que pasa coa secuencia de terminacións de primos 9 e 1 (se
un primo acabado en 9 vai seguido por un rematado en 1), 9 e 9, 3 e
3, 7 e 7, 3 e 1, e por último 7 e 9. Isto facémolo da seguinte forma: 

1. Seleccionamos a función SI e aplicámola á columna de
cifras que illamos. 

2. Unha vez realizado este proceso, usamos a función CON-
TAR.SI co obxectivo de saber en cantas ocasións o número
primo rematado en “x” vai seguido do rematado en “y”. 

3. Finalmente estimamos a probabilidade de que ocorran as
terminacón mencionadas anteriormente, a través da fre-
cuencia relativa co que aparece (fig. 1) dividindo o núme-
ro obtido do reconto entre o número total de primos.

Fig. 1. Frecuencias absolutas e relativas das terminacións consecutivas
 de números primos. 
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Fig. 2. Gráfico de frecuencias relativas
das terminacións consecutivas de números primos.

Tras realizar este proceso, obsérvase que aínda que a cantidade
de números primos rematados en 1, 3, 7 e 9 é estable (fig. 1), hai
máis posibilidades de que un número primo rematado en 9 sexa se-
guido por outro rematado en 9 que por un rematado en 1 (fig. 2).  

Fig. 3. Cantidade de números primos rematados en 1, 3, 7 e 9
e a probabilidade coa que aparecen

Os matemáticos anteriormente mencionados fixeron este estudo
coas terminacións 9-1, 9-9, 3-3 e 7-7 e a pesar de que nós tomamos
unha cantidade de datos menor, os resultados obtidos son semellan-
tes. Por outra banda, intentamos ir máis aló e valorar que pasaría nas
terminacións 3-1 e 7-9 (fig. 1) e detectamos que a sucesividade de
números rematados nestas cifras é tamén relevante, xa que as termi-
nacións 7-1 son as segundas máis repetidas, e as terceiras xa serían as
3-1, que aparecen nunha cantidade significativamente menor (fig. 1).
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3. Conclusións

Realizando este traballo,  verificamos o patrón de repulsión entre
terminacións iguais (3-3, 7-7…). Isto dase en todos os casos, excep-
to co 9 no cal existen másis posibilidades de que o seguinte número
remate outra vez en 9 ca que o faga en 1.

Ademais, descubrimos outros datos relevantes en terminacións
non estudadas (3 e 1, 7 e 9), xa que entre a segunda parella de ter-
minacións máis repetidas e a terceira hai unha gran diferenza, polo
que poderíamos establecer que se dá unha atracción entre as termi-
nacións 9-9 e 7-1 e unha repulsión entre as demais.

Tamén  observamos  que  os  números  con  terminacións  iguais,
como é o caso do 3 e 3 ou 7 e 7, son os que máis se repelen entre si,
mentres que no caso dos números con terminacións 9 e 9 son os que
máis se atraen.
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Sobre a distancia entre números primos.
A conxetura de Andrica
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Sánchez-Rey, S.

IE S  MA RCO  D O  CA MBA L LÓ N

Resumo. O obxectivo deste artigo é o estudo da conxectura
de Andrica, que trata de medir a distancia entre dous núme-
ros primos consecutivos. Isto permitiunos enriquecer a nosa
aprendizaxe  da  natureza  dos  números  primos,  así  como
aproximar a súa distribución no conxunto dos enteiros. 

Abstract.  The  aim of  this  article  is  to  study  Andrica's
conjecture, which tries to measure the distance between
two consecutive prime numbers. This allowed us to enrich
our learning of prime numbers nature, as well as to appro-
ach their distribution in the set of integer numbers.

1. Introdución

Que é unha conxectura? Para iniciar o noso traballo, comezaremos por
definir este termo e a diferenza entre unha conxetura e un teorema. 

Defínese como conxectura o xuízo que se forma como resultado
de realizar observacións ou de analizar indicios. Neste caso, a conxec-
tura consiste nunha afirmación que, ao non ser probada pero tampou-
co  refutada, concíbese como certa. Por conxectura enténdese a propo-
sición que se supón que é verdadeira, pero aínda non foi probada e re-
futada. Un caso célebre é a conxectura de Goldbach, un problema
aberto de matemáticas para o que aínda non se atopou solución.

En cambio, un teorema é unha proposición cuxa verdade está
formalmente probada. De maneira xeral, é toda aquela proposición
que,  partindo nun suposto,  alcanza unha tese  por  procedementos
lóxico-matemáticos que non é evidente por si mesma. 
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A continuación, centrarémonos na conxectura de Andrica, a súa
formulación e en qué consiste. Foi suxerida por Dorin Andrica, pro-
fesor na Facultade de Matemáticas e Informática da Universidade
de Babes-Bolyai (Romanía) que publicou o artigo Nota sobre unha
conxectura en teoría dos números (Studia-Math, 31, fasc. 4, 1986,
44-48), onde expuxo o que agora se coñece como conxectura de
Andrica. Trata sobre o prime gap, termo anglosaxón relativo á dis-
tancia entre dous primos consecutivos. Segundo observou Andrica,
o prime gap das raíces cadradas de números primos consecutivos
parece seguir unha tendencia decrecente a cero.

Fig. 1. Gráfica das diferenza de Andrica para os primeiros 200 números.

Como se pode ver na fig. 1  para os 200 primeiros primos, a di-
ferenza entre as raíces cadradas de cada par consecutivo de primos
é inferior a 1 e mantén unha pauta decrecente a 0. Agora, isto segui-
rá sucedendo a medida que os números primos sexan maiores? Ten-
do en conta que a medida que avanzamos, os números primos pare-
cen atoparse cada vez a maior distancia entre si, non está tan claro
que estas diferenzas de Andrica manteñan este comportamento. A
día de hoxe non existe unha demostración matemática da validez
deste resultado, se ben este foi verificado por métodos computacio-
nais. A ausencia dunha demostración mantén este resultado na cate-
goría de conxectura.  
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2. Análise dos datos

A conxetura establece que a desigualdade √ p(n+1)- √ pn<1 cúmprese

para todo n, donde pné o n-ésimo número primo. Se gn=pn+ 1-pnde-

nota a n-ésima diferenza entre primos consecutivos, a conxetura de

Andrica pode expresarse como gn< √ p(n+1)+√ pn. Por outra banda,

a  tendencia  a  0  destas  diferenzas  pode  ser  expresada  como

lim
n → ∞

(√ p(n+1)−√ pn)=0

No  noso  traballo  tratamos  de  facer  unha  comprobación  por
métodos núméricos deste resultado. Empregamos unha lista cos 109
primeiros números primos, tratámola en folla de cálculo e imple-
mentamos a fórmula da conxectura de Andrica (fig. 2).

Fig. 2. Implementación da fórmula das diferenzas de Andrica.

No seguinte paso, calculamos a variación instantánea pura (VIP)
que nos indica cal é a variación das diferenzas paso a paso (fig. 3).
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Fig. 3. Calculo do VIP

A continuación, implementamos a función ABS á columna na
que aparecen os valores de VIP para calcular a variación instantá-
nea libre (VIL), a cal sería unha medida equivalente á función ante-
rior pero en valor absoluto, é dicir, sen ter en conta os signos positi-
vo ou negativo (fig. 4).

Fig. 4. Implementación da función ABS para obtención da VIL.

Por último, calculamos as medias das VIP e VIL insertando a
función PROMEDIO como vemos na fig. 5. En concreto, podemos
interpretar a media da VIL como unha medida da “velocidade ins-
tantánea media” coa que as diferenzas de Andrica se aproximan a 0.
Ademais, tamén calculamos o máximo dos valores de VIL que sería
0.4631863842, que como podemos observar mesmo queda por bai-
xo de o.5.
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Fig. 5. Implementación da función PROMEDIO para medias VIP e VIL.

Como podemos ver nas figs. 6 e 7 das gráficas de VIL e VIP
ambas tenden a 0, pero no caso da gráfica VIL analízase a tendencia
en termos numéricos absolutos, mentres que na outra vemos que as
fluctuacións van dende números negativos a positivos facendo pi-
cos sucesivamente. 

Fig. 6. Gráfica VIL.
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Fig. 7. Gráfica VIP

Pode ser de interese analizar a liña de tendencia das diferenzas
de Andrica, por canto permite coñecer a súa estrutura en termos de
función (fig. 8). No noso caso, optamos por unha función potencial
porque é a que mellor parece adaptarse á nosa gráfica. 

Fig. 8. Gráfica das diferenzas de Andrica.

Ao facer a liña de tendencia, temos a opción de insertar o coefi-

ciente de correlación,R2, que é un valor comprendido entre 0 e 1.

Canto máis próximo a 1 máis fiábel será a función de tendencia. No
noso caso o valor do coeficiente de correlación é de 0.2708 e achéga-
se máis a 0 que a 1, probabelmente porque, como se ve na gráfica, as
diferenzas de Andrica teñen grande variabilidade, o que engade cotas
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de erro altas respecto da liña de tendencia. Con todo, esta parece des-
cribir ben a pauta decrecente das diferenzas de Andrica.

3. Conclusións 

Podemos ver como as diferenzas de Andrica descenden a medida

que os números son maiores (n → ∞ ), malia que a nosa intución nos

faga pensar en que as distancias entre as raíces de números primos
consecutivos teña que ser grande, posto que o prime gap parece au-
mentar en valores altos. 

Cos resultados obtidos a partir dos nosos cálculos puidemos va-
lidar numericamente a conxetura de Andrica e reafirmar que as di-
ferenzas están acotadas superiormente e descenden a 0. Pero a pesar
disto, estas solucións son tan só parciais, de carácter computacional
e  parten  de  datos  concretos.  Sería  interesante  estudar  conxuntos
máis amplos de números primos para así testar a conxetura en ordes
numéricas grandes.
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Lei de Benford en xeradores de
congruencia lineal (LCG)
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Santiso-Pedreira, Silia. 

IE S  MA RCO  D O  CA MBA L LÓ N

Resumo. Co seguinte artigo, bucamos validar o proposto
pola Lei de Benford en relación aos xeradores de congru-
encia lineal. Para iso centrámonos en tres ciclos aleatorios
propostos por un destes xeradores.

Abstract. With the following article, we are trying to va-
lidate the proposals made in Benford's Law, in relation to
linear congruence generators.In order to do this, we´ll fo-
cus on three random cycles proposed by one of these ge-
nerators.

1. Introdución

A lei de Benford, coñecida tamén como a lei do primeiro díxito, é
unha teoría matemática que prevé que un conxunto determinado de
números, aqueles cuxo primeiro díxito sexa 1, se mostren de forma
máis frecuente que os números que empecen por outros díxitos. A
distribución dos primeiros díxitos é bastante asimétrica, a frecuen-
cia para os números que empezan por 1 é case do 30%, para o 2 é
aproximadamente un 17%, para o 3 algo máis dun 12% y para o
resto irá diminuíndo a medida que o díxito medre, de modo que
sexa máis improbable que se atope na primeira posición.

Este artigo céntrase en validar dita lei, como se fixo nos dous
volumes anteriores de Marco Numérico, aplicada neste caso aos xe-
radores de congruencia lineal (LCG). Este é un algoritmo que per-
mite a obtención dunha secuencia de números pseudoaleatorios cal-
culados cunha función lineal  descontinua definida a anacos,  me-
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diante unha forma que careza dun patrón evidente, e que así pare-
zan seguir unha distribución aleatoria.

O xerador está definido pola relación de recorrencia:

Xn+1=(aXn+c) mod m

onde m>0 é o  módulo, 0 < a < m é o  multiplicador, 0 < c < m  é o
incremento e 0 < X < m é a semente ou valor inicial. Todos os cales
son constantes enteiras específicas para o xerador.

Estes xeradores teñen aplicacións en xogos de azar, en mostra-
xes estatísticas, en simulacións por ordenador, en criptografía e ou-
tras áreas onde producir un resultado impredecible sexa desexable. 

2. Análise dos datos

Neste  traballo  analizamos  tres  ciclos  numéricos  xerados  na  web
Pseudo-random  Numbers  Generator (https://box.closed.ru/
lcg/), a cal permite introducir valores concretos dos parámetros do
xerador (fig. 1) e variar o número semente (seed, en inglés). Con-
séguese un ciclo despois denúmeros ata que o primeiro deles se re-
pita. Realizamos este proceso tres veces, con tres números semente
distintos (3, 10 e 25).

Fig. 1. Valores constantes no xerador.

A continuación, copiamos os tres ciclos nunha folla de cálculo.
Para simplificar a análise, illamos noutras tres columnas diferentes
a cifra das unidades, utilizando a función DERECHA e determina-
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mos as frecuencias absolutas de cada terminación, é dicir, cantos
dos números xerados remataban en 0, 1, 2, 3, etc.. Para isto empre-
gamos  a  función  CONTAR.SI  e  para  facémolo  máis  visual  nun
gráfico para  cada un dos ciclos (fig. 2). 

Fig. 2. Gráficas de frecuencias absolutas.

Tras realizar este proceso, observamos as lonxitudes dos ciclos e
vemos que as tres contan coa mesma cantidade de números, 2058, é
dicir, son iguais en termos de lonxitude. Isto permite intuír que as
características dun xerador LCG non dependen do número semente
que se introduza e, en cambio, queda completamente determinado
polo resto dos parámetros.

Tamén observamos nas táboas de frecuencias absolutas (fig. 2) que
ningún número dos que calcula o xerador de congruencia lineal é par,
o que ten que ver coa paridade dos resto dos parámetros introducidos.

Unha vez obsevado todo o anterior, propuxémonos averiguar se
a lei de Benford se verifica para estes números LCG. Para iso illa-
mos o número da esquerda utilizando a función IZQUIERDA para
posteriormente usar a función SUMA e contar o número de veces
que se repite cada cifra ao comezo dos números. 
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Fig. 3. Táboa de conteo de cada cifra por ciclos.

Unha  vez  realizadas  estas  operacións,  obtivemos  unha  táboa
(fig. 3)  onde podemos observar que o número que máis veces se re-
pite é o número 1, chegando a case 700 repeticións nos tres ciclos.
Así mesmo, decatámonos de que os demais números manteñen un
número moi parecido de repeticións de entre 160 e 175 veces en
cada un dos ciclos. 

3. Conclusións

A verificación da lei de Benford en xeradores de congruencia lineal
non resulta tan sorprendente pois, se ben os números LCG tratan de
reproducir comportamento aleatorio, en cambio seguen sendo valo-
res condicionados segundo a expresión iterativa que os crea. Preci-
samente é neste contexto, nos conxuntos de valores con certo grao
de condicionalidade, onde a lei de Benford se aplica. Efectivamen-
te, nos tres ciclos a porcentaxe de ocorrencia do 1 supera o 30 %, o
que cadra co que estabelece a lei.
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O fractal de Bransley. Un fento caótico?
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IE S  MA RCO  D O  CA MBA L LÓ N

Resumo.  Neste  artigo  estudaremos  a  xeometría  fractal,
centrándonos no fractal de Bransley; falaremos da súa his-
toria e poremos exemplos de  fractais que observamos a
diario na nosa vida.

Abstract. In this article we are going to study the fractal
geometry, focusing on Bransley´s fractal; we are going to
talk about its history and the fractals which we can see in
our life.

1. Introdución

A xeometría fractal é a área das matemáticas que estuda as estruturas
xeométricas que non varían con cambios de escala. A base desta xeo-
metría é o concepto de fractal, que son obxectos xeométricos cuxa
estructura se repite a diferentes escalas. Por moito que nos achegue-
mos ou alonxemos do obxecto fractal, observaremos sempre a mes-
ma estructura; de feito, somos incapaces de afirmar a que distancia
nos atopamos do obxecto, xa que sempre veremos o mesmo patrón.

As  primeiras  ideas  de fractais  foron  concibidos en 1890 polo
francés Henry Poincaré. que foron ampliadas máis tarde, cara ao ano
1918, polos matemáticos Gastón Julia e Pierre Fatou, tamén france-
ses. Para entón o estudo desta disciplina perdeu interese e non se re-
novou ata o ano 1974, fortemente impulsado polo desenvolvemento
da computadora dixital. O matemático polaco Benoît Mandelbrot é
considerado o pai da xeometría fractal, polos seus experimentos coa
computadora. Na súa honra, un dos conxuntos que investigou recib-
iu o seu nome. Foi el mesmo o que propuxo o termo fractal, no ano
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1975. Este termo deriva da palabra latina  fractus. Dende a década
dos 70,  este campo estivo na vangarda dos matemáticos contem-
poráneos. Algúns investigadores estiveron explorando esta rama das
matemáticas coa axuda das computadoras modernas.

Fractal de Mandelbrot.

Na natureza podemos atopar moitas estruturas que presentan xe-
ometría fractal, como por exemplo no romanesco (unha variedade
de coliflor), no que a estrutura xeral está composta por unha serie
de conos repetidos a escala cada vez máis pequena. Outro exemplo
de fractais  na  natureza  son os  fentos.  Tamén se  poden observar
fractais nos animais, como nos tentáculos dos polbos e nas cunchas
dos caracois. En imaxes capturadas polos satélites recoñécense es-
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truturas fractais en determinadas zonas, como por exemplo no Gran
Canón do Colorado e no lago Nasser. Os fractais son utilizados no
tratamento de datos en diversas disciplinas científicas, como no mo-
delado de formas naturais e na compresión de imaxes.

2. Análise dos datos

Os fractais xéranse por algoritmos iterativos, onde en cada paso fai-
se cun cálculo co resultado do paso anterior. Se os resultados se in-
terpretan como coordenadas de puntos no plano obteremos un frac-
tal. No noso caso, traballaremos no fento fractal deseñado por Mi-
chael Bransley, nunha técnica de iteración de catro modos en fun-
ción de certo experimento aleatorio que define, en cada paso, cal
delas se emprega. As iteracións xerais son:

1. xn+1 = 0 ; yn+1 = 0,16·yn
2. xn+1 = 0,85·xn + 0,04·yn ; yn+1 = -0,04·xn + 0.85·yn + 1,6
3. xn+1 = 0,2·xn – 0,26·yn ; yn+1 = 0,23·xn + 0,22·yn + 1,6
4. xn+1 = -0,15·xn + 0,28·yn ; yn+1 = 0,26·xn + 0,24·yn + 0,44

Os valores (Xn, Yn) representa as coordenadas do último punto
debuxado e (Xn+1, Yn+1) as do seguinte. Como dicimos, o resulta-
do dun certo experimento aleatorio fixado de antemán determinará
en cada paso cal das iteracións (1)-(4) se empregará. Usaremos a
función ALEATORIO da folla de cálculo para xerar aproximada-
mente 500 números entre 0 e 1, e dependendo da cifra obtida, utili-
zaremos unha ou outra fórmula. Se a cifra aleatoria é igual a 1, utili-
zaremos o primeiro par de fórmulas; se o número está comprendido
entre o 0.15 e o 0.99 utilizaremos o segundo par; se o número está
comprendido entre 0.07 e o 0.14 utilizaremos o terceiro par de fór-
mulas e se outro número distinto a estes, utilizarase o cuarto par de
fórmulas. Comezaremos polo valor inicial de puntos x = 0 e y = 0.
Seguindo os pasos anteriores obtemos a estrutura fractal do fento de
Bransley (fig.1).

73



Marco Numérico III

Fig.1. Representación gráfica dos puntos obtidos.

Á marxe  desta  representación,  fixemos  modificacións  nos  pa-
rámetros do fractal para conseguir outro da nosa propia autoría. Fixe-
mos varias tentativas. Cambiamos os rangos aleatorios nos que apli-
caríamos cada expresión (1)-(4), reducíndoos á metade. Tamén cam-
biamos os puntos de partida a números moi próximos ao 0 e axustes
nos coeficientes das iteracións (1)-(4). Puidemos observar que se par-
timos dun valor inicial do 0, os nosos puntos afástanse e non conse-
guimos o resultado desexado. Por iso optamos por tomar un valor ini-
cial o máis próximo posible á orixe e que ao mesmo tempo cumplira
a estrutura fractal que estabamos buscando. Así conseguimos o frac-
tal aquí representado (fig.2), que reproduce estrutura de árbore.

Fig.2. Árbore fractal (creación dos autores).
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3. Conclusións

Neste estudo decatámonos da importancia que teñen as matemáticas
para  reproducir  o  comportamento  de  elementos  da  vida  natural,
caso dos fractais. Puidemos comprobar que na nosa contorna exis-
ten moitos exemplos que son susceptibles de ser aproximados por
xeometría fractal. Destaca o caso dos fentos e da estrutura arbórea
que fomos quen de imitar. Isto danos a entender que os procesos
aleatorios, distribuídos polo azar, non necesariamente teñen que ser
caóticos, senón que moitas veces poden albergar patróns de orde,
como demostra a xeometría fractal. 
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