Η Εαρινή Ισημερία και το πείραμα του Ερατοσθένη στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων υποδεχτήκαμε την
Άνοιξη σήμερα 20 Μαρτίου 2017 ημέρα της
Εαρινής Ισημερίας, με ένα από τα πιο διάσημα
πειράματα
του
μεγάλου
αλεξανδρινού
μαθηματικού Ερατοσθένη (Πριήνη 276 π.Χ. Αλεξάνδρεια 194 π.Χ.). Είναι η δεύτερη φορά που
γίνεται το συγκεκριμένο πείραμα στο σχολείο μας.
Φέτος το πείραμα έγινε με μαθητές και μαθήτριες
από όλα τα τμήματα της Β΄ τάξης του σχολείου μας
που συμμετείχαν σ’ αυτό εθελοντικά.
Το πείραμα αυτό πραγματοποιείται λόγω της
εαρινής ισημερίας την ώρα (διαφορετική για κάθε τόπο) που ο Ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ
της τροχιάς του για κάθε τόπο, και υπολογίζει το μήκος της περιφέρειας της Γης και την
ακτίνα της. Επιπλέον επειδή κατά την
ισημερία (εαρινή ή φθινοπωρινή) οι
ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα
στον
Ισημερινό,
μπορούμε
να
υπολογίσουμε (και υπολογίσαμε) και
το γεωγραφικό πλάτος του τόπου μας
με όση ακρίβεια μας επέτρεψαν τα
απλοϊκά εργαλεία (μια κατακόρυφη
ράβδος και ένα μέτρο) που είχαμε στη
διάθεσή μας.

Ως γεωγραφικό πλάτος ορίζεται η γωνία ενός τόπου με τον Ισημερινό.
Κατά τη διάρκεια του πειράματος μετρούμε το μήκος της κατακόρυφης ράβδου και το
μήκος της σκιάς της σε οριζόντιο έδαφος και με πολύ απλές μαθηματικές γνώσεις
(στοιχειώδη τριγωνομετρία) υπολογίζουμε τη γωνία που σχηματίζουν οι ακτίνες του ήλιου
με την κατακόρυφη ράβδο. Η συγκεκριμένη γωνία κατά την ημέρα της ισημερίας
ταυτίζεται με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου. Στη συνέχεια, γνωρίζοντας την απόσταση
του σχολείου μας από τον Ισημερινό που μετρήθηκε με το GOOGLE EARTH (περίπου
4380Km) και με απλές πράξεις (ανάλογα ποσά) υπολογίζεται το μήκος της περιφέρειας της
Γης και στη συνέχεια η ακτίνα της.

Αν και την ώρα του πειράματος ο καιρός ξανά για δεύτερη χρονιά μας τα χάλασε για λίγο
(η αραιή συννεφιά έδινε μια ασάφεια ως προς το ακριβές μήκος της σκιάς) , το πείραμα
σημείωσε επιτυχία και τα αποτελέσματα ήταν πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές. Βρέθηκε
ότι η ακτίνα της Γης είναι 6431 Km ενώ η ιδανική τιμή είναι 6371 Km (απόκλιση +60 Km
και ποσοστό σφάλματος κάτω από +1%).

Σε όλα τα παιδιά που
συμμετείχαν με κέφι και
χαμόγελο στο πείραμα
αξίζουν πάρα πολλά
συγχαρητήρια και ένα
μεγάλο ευχαριστώ.
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