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mado problema de «los puentes de Koenigsbergu,
presentado por Euler, junto con su generalizáción a
resultados general es sobre redes de líneas, en una
memoria de Ia Academia de San Petersburgo en 1735.
Se trata de lo siguiente : en aquella época había en
Koenigsberg siete puentes sobre el rio Pregel, dispuestos eomo indica la figura 1. Euler se pregunta,
como curiósidad recreativa cn sus paseos cotidianos, si
será posible recorrer
los 7 puentes en un
solo paseo, sin pasar
más de una vez por
cada uno. Evidentemente el resultado
será et mismo de
c u a l q u i e r manera
que se modifique el tamano y forma de la figura, con
tal de no alterar la disposición general. Euler supone
la deformación que reduce las islãs y la tierra firme
a p untos, quedando el esquema de la figura 2, donde

MOVIMENTO

los trazos representan los puentes que hay que recorrer. El problema sc reduce a ver si la red de esta
última figura se puede recorrer de un solo trazo, sin
repetir ningún lado. La solución es
fácil: es imposible. En efecto, exceptuando ei vértice de partida y
el de Ilegada, los demás deben contencr un número par de lados, puesto
que se debe poder llegar por uno y 1
salir por otro todavia no recorrido;
por tanto no puede baber más de
Flg. 2
dos vértices a los cuales coocurran
un número impar de lados. Como en Ia red de la
figura 2, hay 4 vértices en estas condiciones, sc
deduee que no podrá recorrerse en las condiciones
dichas.
ft Quién hubiera podido adivinar que de este problema, al parecer simple pasatiempo de matemático
andariego, había de derivar, con el tiempo, el frondoso
y útil árbol que es boy la Topologia ?
Extractos do uma conferência, publicada om Rei i/fn . I n g e n i e rfa. Urueitay—AAo X X X I X — n . 4 150—I9J5.
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ALGUNS NÚMEROS SOBRE A ESCOLA POLITÉCNICA FEDERAL DE ZURIQUE
Compí/eção de A. Sá do Costa (bolseiro em Zurique do I. A. C.)
A Gazeta de Matemática publicou cm números anteriores
alguns artigos relativos à Escola Politécnica
Federal (E. P. F.) cora documentação suficiente para
que qualquer leitor tenha uma idéia precisa do que
ela é como escola e, portanto, como centro de trabalho cientifico, em especial nos domínios da matemática e da física. O que se segue pretende ser apenas
um complemento estatístico daqueles artigos.
Os números e quási todos os comentários que vão
expôr-se foram extraídos das publicações :
'1: Gazeta de Matemática
12 : Sobro o ensino (ta materna.
Uca tia Suiça, I — E s c o l a s superiores da Zarieh, A Escola IVI i
léculca Federal. Compilação do Marin d o Pilar Ellbelro,
ttazeta de Matemática
13 í Sobre o ensino da matemática
na Suiça, II. Compilaçfio de Maria d e Pilar Rlljalro.
| - C'í- cte Matemática u. J 14 : Sôhro o ensino da matemática
na Suiça, 111. Compilação do Maria Pilar Klbolro.
Gazeta de matemática EI . 0 16 • Síibre o onslno da física eia / u r i que, por A . Gibert.
Gazeta de Matemática n.° 10 : Conselhos aos OKtodantea da
Secç£o da Matemática e Física da Escola Politécnica Fodorai de
Zurique, traduçio do Maria do Pilar R i b e i r o .
t.iazcta de Matemática n.° - i : Noticia sobro o ensino da ij: l'>
màtlca em Zuriquo, por Olaria d o Pilar Ribeiro.
Qazeitt de Matemática
2tí ; Sobro a índole do ensino da
matemática om Zurique, por H u g o Ulmeiro.

1. Statistiches Jahrbuch der Schweix, 1944, Basel.
1946.
2. Eidgenössische Technische Hochschule, Programm
und Stundenplan für das Sommersemester 194ÍÍ.
3. Atlantis, Sonderheft ETH, Band XVII, Heft 9,
September 1945, Zürich.
4. École Polylechnique Fêdèrale—Son en sei gnem eilt
et ses instituts. Orell Füssli. Zürich, 1930.
5. Festschrift zur Feier des filnfaigjährigen Bestehens des Eidgenössischen Polytechnikums, I Band,
Iluber & Co. Frauenfeld 1905.
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A E. P, F. foi fundada em 1854. Actualmente compreende 11 secções especiais:
1. Arquitectura
2. Engenharia civil
3. a) Engenharia de máquinas
b) Electrotecnia
4. Química
5. Farmácia
6. Silvicultura
7. Agronomia
8. Engenharia hidráulica e geográfico-cadastral
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í). Matemática e física
10. Ciências naturais
11. Ciências militares
cursos de gimnástiea e desportos e uma secção geral
de cursos livres e repartidos em duas divisões:
1. Letras, história, filosofia, ciências económicas
2. Ciências matem áticas, naturais, técnicas e militares.
Esta secção geral de cursos livres, embora com
outra organização, data da fundação da E. P. P. e foi
criada com o objectivo de evitar uma deformação
profissional dos alunos-engenhciros, obrigados pelo
plano de estudos a frequentar à escolha pelo menos
um número determinado dos seus cursos.
Nem todas as actuais 11 secções da E. P. F. datam
da sua fundação. Assim, a secção 9, Matemática e
Física foi criada posteriormente, destacando-se da
divisão de ciências filosóficas e económicas da secção
geral de cursos livres. A necessidade de uniformizar,
inelhorando-a, a preparação em matemátiea e física
dos alunos que a E. P. F. admitia procedentes das
escolas secundárias (gimnásios e escolas reais superiores), decidiu a sua intervenção na formação dos
professores de matemátici e física do ensino secundário, como único meio eficaz para atingir o fim em
vista. Essa intervenção consistiu na constituição da
escola normal de ciências matemáticas e físicas ( u a que
corresponde a citada secção 9 cujos professores, então
como ainda boje com frequência, foram recrutados em
grande parte nos melhores centros universitários da
Europa.
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A E. P. F. está instalada em 11 edifícios:
/

1. Edifício principal
2. Laboratório de máquinas
3. Edifício da física
4. Edifício da química
5. Instituto da silvicultura e agronomia
6. Laboratório de ensaios de materiais
7 e 8. Instituto de ciências naturais
9. Observatório astronómico
10. Laboratório de hidráulica
11. Instituto do leite.
Dois institutos ocupam dependências de outros edifícios de Zurique. O observatório de astronomia está
instalado em Arosa (Graubunden).
Nalguns edifícios, sobretudo no principal, no de
i •' A escola normal do clânclas m.Mr>m:Ukíl-: físicas d a E . P . F,
uüo possui o e x c l u s i v o d a f o r m a ç ã o d o s p r o f e s s o r e i do ensino
sacandÃrlo. Com ela c o n c o r r e m as uulv o rsi ciados suíças o estrangeiras.

química e no laboratório de ensaios de materiais,
apesar das suas proporções, a falta de espaço é evidente.
¥
O aumento da frequência da E. P. F. tem sido notável, e não se prevê que a admissão passe a sofrer
quaisquer restrições numéricas.
Ouvlnlfls

Alunos
suíços

1869-70
1899-00
1919-20
1929-30
1939-40
1944-15
Nota:
secção 9.

211
620
1732
1132
1495
2879 (159)

estrangeiros

317
387
535

tot&l

528
100T
2267
1576
1929
3222 (177)

235
449

1248
1172
434
2138
343 (18)
2105
Os números entre parentesis referem-se à
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No ano lectivo de 1944-45 as 7 universidades suíças
(Zurique, Basileia, Berna, Genebra, Lausana, Friburgo
e Neuehatel) eram frequentadas, respectivamente, por
10157

1947

12104 (2380)

2435.

Nota: O número entre parêntesis refere-se às faculdades de filosofia ou de ciências.
Assim, no ano lectivo de 1944-45 as escolas superiores da Suíça (4,300.000 habitantes) eram frequentadas por
1303G estudantes suíços
2290 estudantes estrangeiros
15326 estudantes
4540 ouvintes.
E de notar o aumento da frequência durante a
última guerra (já durante a precedente, 1914-18, se
verificara facto análogo), apesar da redução do número de estudantes estrangeiros cuja presença na
E. P. F. é, desde a sua fundação, coisa corrente.
Durante a última guerra a frequência de estudantes
estrangeiros variou como mostra o quadro seguinte
que indica a procedêncii:
Europa

1938-39
1944-45

405
223

Ásia

6
107

África

Amóríca

11
6

21
7

O aumento extraordinário verificado na frequência
de estudantes asiáticos deve-se ao recente envio de
uma centena de jovens turcos, como bolseiros do g o v Er tio, que pretendem, seja fazer estudos regulares,
seja fazer uma especialização.
Em 1944-45 foram admitidos 700 novos alunos, dos
quais 37 para a secção de Matemática e Física.
No mesmo ano foram concedidos 351 diplomas dos
quais 9 a matemáticos c 9 a físicos.

