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Το πείραμα του Ερατοσθένη 

 

Η ημέρα του πειράματος 

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021  

Για να βρείτε ακριβώς την ώρα που οι ακτίνες του Ηλίου πέφτουν 

κάθετα στην περιοχή σας πατήστε εδώ (σύρετε την ένδειξη της 

τοποθεσίας στην περιοχή που βρίσκεστε, βάζετε ημερομηνία 20 Μar, 

2021 και βλέπετε την ώρα του μεσημεριού - solar noon) 

 

Η απόσταση της τοποθεσίας μας από τον Ισημερινό 

Χρειαζόσαστε επίσης την απόσταση μεταξύ του σπιτιού σας (σημείο Ο) και του Ισημερινού 

(σημείο Γ) όπως φαίνεται στο σχήμα της επόμενης σελίδας, κατά μήκος του ίδιου μεσημβρινού.  

Η απόσταση αυτή περίπου είναι:  

(ΟΓ) = 4200 km 

Για να μετρήσετε ακριβώς την απόσταση (ΟΓ), ένας τρόπος 

είναι να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: 

 Αρχικά πατήστε εδώ για να βρείτε την τοποθεσία σας και 

σημειώστε το γεωγραφικό πλάτος (latitude) και το 

γεωγραφικό μήκος (longitude) που είναι οι αριθμοί που 

φαίνονται στην κάτω δεξιά πλευρά του χάρτη (αυτές που 

φαίνονται είναι οι συντεταγμένες της EJDA). 

 Στην συνέχεια  πατήστε εδώ. Γράφετε το ίδιο γεωγραφικό 

μήκος, αυτό της τοποθεσίας σας, στα δύο κελιά (Longitude 

1 και 2), και στο γεωγραφικό πλάτος στο κελί Latitude 1 

βάζετε αυτό της τοποθεσίας σας και στο κελί Latitude 2 το 

αφήνετε στο 0 (Ισημερινός).  

Τέλος επιλέγετε ως μονάδα μέτρησης τα km. 

 

 

Τι θα μετρήσουμε 

Σκοπός μας είναι να μετρήσουμε την γωνία φ που βρίσκεται στο τρίγωνο 

ΟΑΣ του σχήματος της επόμενης σελίδας, η οποία είναι ίση με την γωνία 

ΟΚΓ̂ όπου Κ το κέντρο της Γης και Γ σημείο του Ισημερινού.  

Οι γωνίες αυτές είναι ίσες επειδή είναι γωνίες εντός και εναλλάξ. 

 

http://suncalc.net/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://earth.google.com/web/@38.02575995,23.83696815,228.50991147a,64613.97303318d,35y,0.00000005h,0t,0r/data=OgMKATA?authuser=0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://www.nhc.noaa.gov/gccalc.shtml
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 Η γωνία φ μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους, είτε άμεσα με το μοιρογνωμόνιο 

(περιγράφεται αναλυτικά στο παράδειγμα 1) είτε έμμεσα μετρώντας με την μετροταινία 

το ύψος του αντικειμένου από το έδαφος και το αντίστοιχο μήκος της σκιάς του 

(περιγράφεται αναλυτικά στο παράδειγμα 2). 

 

 

Έχοντας λοιπόν το μήκος του τόξου (ΟΓ) που είναι περίπου 4200 km και έχοντας υπολογίσει 

την γωνία φ που αντιστοιχεί στο τόξο αυτό, με απλή μέθοδο των τριών βρίσκω το μήκος της 

περιφέρειας της Γης: 

Σε γωνία    φ  αντιστοιχεί μήκος   (ΟΓ) = 4200 km  

Σε γωνία  360ο   αντιστοιχεί μήκος      C = ; 

Από την μέθοδο αυτή προκύπτει η αναλογία: 

K 

Ακτίνα Γης R 
 

Ο ίδιος στύλος 

στον Ισημερινό 

δεν έχει σκιά 

Ο στύλος ΟΑ 

στο σπίτι μου   

έχει σκιά ΟΣ 

Ο 

Α Σ 

Γ 

20 Μαρτίου 

2021 

φ 

φ 

H περιφέρεια της Γης C έχει 

μήκος 

C=2·π·R 

και αντιστοιχεί σε γωνία 360ο . 

Σχηματική αναπαράσταση του πειράματος  
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φ

360ο =
4200 km

C
   ή  C =  

360o

φ
· 4200 km           (Σχέση 1) 

από όπου υπολογίζω το μήκος C της περιφέρειας της Γης. 

Τέλος, από την σχέση της περιμέτρου C του κύκλου με την ακτίνα του R του κύκλου, C=2·π·R, 

με π=3,14, υπολογίζω την ακτίνα της Γης. 

 

R =
C

2·π
=

C

2·3,14
=

C

6,28
        (Σχέση 2) 

 

Σχόλιο: 

Ο Ερατοσθένης πραγματοποίησε τις μετρήσεις το θερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου) όπου οι ακτίνες 

του Ήλιου πέφτουν κάθετα στον Τροπικό του Καρκίνου.  

 


