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Ιστορικό του πειράματος 
Οι αρχαίοι Έλληνες, αντίθετα με όσα πιστεύει ο μέσος πολίτης σήμερα, γνώριζαν 

από την εποχή του Αριστοτέλη ότι η Γη είναι σφαιρική και όχι επίπεδη. Ο Ερατοσθένης 

(Κυρήνη 276 π.Χ. – Αλεξάνδρεια 194 π.Χ.), με ένα πείραμα που έχει μείνει στην 

Ιστορία, μπόρεσε να μετρήσει την ακτίνα της Γης με ακρίβεια απρόσμενη για τα μέσα 

της εποχής εκείνης. Το πείραμα του Ερατοσθένη βασίσθηκε στη μέτρηση του ύψους του 

Ηλίου την ίδια ημερομηνία σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Από διηγήσεις ταξιδιωτών 

ο Ερατοσθένης έμαθε ότι στις 21 Ιουνίου, την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, ο Ήλιος 

καθρεφτίζεται στην επιφάνεια του νερού των πηγαδιών της πόλης Συήνης, αυτής που 

σήμερα οι Αιγύπτιοι ονομάζουν Ασουάν. το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου ο Ήλιος 

βρίσκεται ακριβώς κατακόρυφα προς τα πάνω. Έτσι οι ακτίνες του διαδίδονται κατά 

μήκος των κατακόρυφων τοιχωμάτων των πηγαδιών, ανακλώνται στην επιφάνεια του 

νερού και επιστρέφουν προς την επιφάνεια, κάνοντας ορατό το είδωλό του σε έναν 

παρατηρητή που κοιτάζει από το στόμιο του πηγαδιού. 

Το μεσημέρι της ημέρας του θερινού ηλιοστασίου ο Ερατοσθένης μέτρησε το 

ύψος του Ηλίου στην πόλη στην οποία κατοικούσε, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η 

μέτρηση έγινε με τη βοήθεια ενός οβελίσκου, ο οποίος είναι το αρχαιότερο αστρονομικό 

όργανο στην ιστορία της επιστήμης. Το μήκος της σκιάς που ρίχνει ο οβελίσκος, 

διαιρεμένο με το ύψος του οβελίσκου, δίνει την εφαπτομένη της γωνίας του ύψους του 

Ηλίου. Κατά τον Ερατοσθένη η ακτίνα της Γης είναι 6.316km, μόλις 1% μικρότερη από 

την πραγματική, που σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι 6.366km!  

 

 

Το πείραμα  

του Ερατοσθένη 
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Πειραματική Διαδικασία 

To ύψος της ράβδου είναι: …………………….. 

Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

α/α Ώρα Μήκος σκιάς 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Στο παρακάτω διάγραμμα να σχεδιάσετε την ακτίνα του Ήλιου, τη 

ράβδο και τη σκιά της,  χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κλίμακα : 
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2. Να υπολογίσετε τη γωνία με πλευρές τη ράβδο και την ακτίνα του 

ήλιου . Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει με χρήση τριγωνομετρίας και με 

τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα : 

 
Στη συνέχεια, να επιβεβαιώσετε τη μέτρηση με τη χρήση του 

μοιρογνωμόνιου 

 

3. Η γωνιακή απόσταση από τον Ισημερινό είναι: …………………………. 

Με χρήση του GOOGLE EARTH ή της εφαρμογής DISTANCE 

CALCULATOR  η χιλιομετρική απόσταση είναι : 

…………………………………………………………………………….. 

 

Άρα το Γήινο τόξο, που έχει άκρα  τη τοποθεσία  του σχολείου μας και 

το σημείο του Ισημερινού με ίδιο Γεωγραφικό Μήκος  έχει : 

ΜΕΤΡΟ (σε μοίρες) :……………………………………………………… 

ΜΗΚΟΣ  (σε km ):………………………………………………………. 

 

 

http://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm
http://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm
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Να υπολογίσετε (σε km) την περίμετρο της ΓΗΣ: 

……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. . 

Το πραγματικό μήκος της περιμέτρου της ΓΗΣ είναι 40.075 km . Να 

βρείτε το ποσοστό απόκλισης μεταξύ της πραγματικής τιμής και αυτής, 

που υπολογίσατε: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

Να υπολογίσετε  (σε km) την ακτίνα της ΓΗΣ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 


