
 

Ονοματεπώνυμο : _________________________________                                 Τμήμα : ___________ 

Η μέθοδος του Ερατοσθένη. 

Ο Ερατοσθένης κατάφερε να μετρήσει τη περίμετρο της Γης χωρίς να 

χρειασθεί να ταξιδέψει εκτός της Αιγύπτου. Μάλιστα η εκτίμηση του 

ήταν τόσο ακριβής ώστε δε βελτιώθηκε παρά στη διαστημική εποχή, 

δηλαδή όταν ο άνθρωπος ταξίδεψε στο διάστημα! 

Όπως και ο Ερατοσθένης έτσι και εσείς θα μετρήσετε τη περίμετρο 

της Γης χωρίς να χρειασθεί να απομακρυνθείτε από το σχολείο. 

Την 20η Μαρτίου (εαρινή ισημερία)  και την ώρα που ο Ήλιος 

βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο, στο ζενίθ, την ώρα του  Ηλιακού Μεσημεριού (solar noon) την οποία μπορείτε 

να υπολογίσετε από εδώ https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/ και είναι στις 12:32:14 ο Ήλιος ρίχνει τις 

ακτίνες του κάθετα στον Ισημερινό.  

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη πληροφορία σαν βάση για τους υπολογισμούς μας. 

Η απόσταση από τον Ισημερινό. 

Λέγεται ότι ο Ερατοσθένης ανάθεσε σε κάποιον να βαδίσει την απόσταση από την Αλεξάνδρεια μέχρι τη Συήνη 

(σημερινό Ασουάν) και το αποτέλεσμα που βρήκε ήταν 5000 στάδια (περίπου 800km αν υποθέσουμε ότι 

χρησιμοποίησε το Αιγυπτιακό στάδιο το οποίο είναι 157,5 m). 

Για να υπολογίσουμε την απόσταση από το σημείο που θα κάνουμε τις μετρήσεις μας μέχρι τον Ισημερινό θα 

χρησιμοποιήσουμε ή ένα χάρτη και ένα χάρακα. Πολλαπλασιάζοντας με τη κλίμακα θα βρούμε την απόσταση.  

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Google Earth https://www.google.com/earth/ για 

μεγαλύτερη ακρίβεια. 

1. Στη εφαρμογή Google Earth επιλέξτε να βλέπετε το πλέγμα των μεσημβρινών και των παραλλήλων. 

(View -> Grid). 

2. Αναζητείστε την τοποθεσία στην οποία θα πραγματοποιήσετε τις μετρήσεις (1ο Γυμνάσιο Παπάγου) 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
https://www.google.com/earth/


3. Εμφανίστε το χάρακα από τα εργαλεία (Tools -> Ruler) και σημαδέψτε το πρώτο σημείο (1ο Γυμνάσιο 

Παπάγου). 

4. Περιστρέψτε την υδρόγειο μέχρι να δείτε τον ισημερινό και προσέχοντας να έχετε κατεύθυνση ακριβώς 

180ο σημαδέψτε ακριβώς επάνω στον ισημερινό.  

 

Η απόσταση που βρήκατε είναι     S =   km 

Μετρώντας τη γωνία 

Γνωρίζουμε ότι η Γη είναι σφαίρα και οι ακτίνες του Ηλίου όταν 

φτάνουν σε αυτή είναι παράλληλες. Η επίκεντρη γωνία στο 

κέντρο της Γης και η γωνία που σχηματίζει ο στύλος με τη σκιά 

του είναι εντός εναλλάξ, άρα είναι ίσες. Μπορούμε να 

υπολογίσουμε αυτή την εφαπτομένη της  γωνίας  μετρώντας τη 

σκιά και το ύψος του στύλου. Έτσι έχουμε 

εφθ =  
μήκος σκιάς 

μήκος στύλου
=  

                  cm

                  cm
 = 

Από τους τριγωνομετρικούς πίνακες βρίσκουμε ότι η γωνία είναι α =                 

Η περίμετρος της Γης υπολογίζεται από τη σχέση 

Περίμετρος =  
 S .  360

a
= km 

 

Οπότε και η ακτίνα της Γης είναι R =  
Περίμετρος

2 .  3,14
 = km 


