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Στόχος 
Χρησιµοποιώντας παρατηρήσεις της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου και γνώσεις 
γεωµετρίας και τριγωνοµετρίας, θα επαναλάβουµε τις µετρήσεις που έκαναν αρχαίοι 
Έλληνες φιλόσοφοι για να µετρήσουµε την ακτίνα της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου 
και τις αποστάσεις Γης-Σελήνης και Γης-Ήλιου.  
 
Εισαγωγή 
Παρατηρώντας τον ουρανό διακρίνουµε πολλά ουράνια σώµατα που εκτελούν 
επαναλαµβανόµενες κινήσεις. Αλλά τέτοιες απλές παρατηρήσεις δε µας βοηθούν να 
εκτιµήσουµε τις αποστάσεις των ουράνιων σωµάτων. Έως και 150 χρόνια πριν δε 
γνωρίζαµε καν το µέγεθος του Σύµπαντος µέσα στο οποίο ζούµε.  Οι σύγχρονες 
µετρήσεις, που δίνουν στο Σύµπαν µία διάµετρο της τάξης των 28 δισεκατοµµυρίων 
ετών φωτός, βασίζονται σε παλαιότερες µετρήσεις µικρότερων αποστάσεων (αποστάσεις 
µακρινών γαλαξιών), οι οποίες µε τη σειρά τους βασίζονται σε µετρήσεις ακόµα 
µικρότερων αποστάσεων (αποστάσεις κοντινών γαλαξιών), οι οποίες στηρίζονται σε 
µετρήσεις πιο κοντινών αποστάσεων (αποστάσεις µακρινών αστεριών), οι οποίες 
στηρίζονται σε µετρήσεις ακόµα πιο κοντινών αποστάσεων (αποστάσεις κοντινών 
αστεριών) που τελικά στηρίζονται σε µετρήσεις αποστάσεων των σωµάτων του ηλιακού 
µας συστήµατος.  
Αυτές οι µετρήσεις της κοσµικής σκάλας αποστάσεων ξεκίνησαν περίπου 2500 χρόνια 
πριν, µε µετρήσεις που έκαναν αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Ερατοσθένης ο 
Κυρηναίος (276-196 π.Χ.) και ο Αρίσταρχος ο Σάµιος (310-230 π.Χ. περίπου). Ο 
Ερατοσθένης είχε την άποψη ότι η Γη είναι σφαιρική πολύ πριν από το Γαλιλαίο και 
κατάφερε µε απλές παρατηρήσεις να µετρήσει µε ακρίβεια την ακτίνα της. Ο Αρίσταρχος 
πρότεινε, πολύ πριν από τον Κοπέρνικο, ότι ο Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο του τότε 
γνωστού Σύµπαντος και η Γη και οι πλανήτες περιφέρονται γύρω του ενώ τα αστέρια 
βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις. Χρησιµοποιώντας το µοντέλο του κατάφερε να 
µετρήσει τις διαστάσεις της Σελήνης και του Ήλιου και τις αποστάσεις τους.  
Και όλες αυτές οι µετρήσεις στην αρχαία Ελλάδα έγιναν χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου ή 
άλλων οργάνων που επιτρέπουν ακριβείς µετρήσεις. Επιπλέον, οι ιδέες και τα µοντέλα 
που χρησιµοποιήθηκαν δεν µπορούσαν να εξαχθούν εύκολα από απλές παρατηρήσεις 
του ουρανού µε αποτέλεσµα οι επικρατούσες αντιλήψεις να είναι διαφορετικές από τις 
προτάσεις του Αρίσταρχου και του Ερατοσθένη. Εµείς θα επαναλάβουµε τις µετρήσεις 
αυτών των πρωτοπόρων φιλοσόφων µε ακριβείς παρατηρήσεις, δείχνοντας ότι οι µέθοδοι 
που πρότειναν µπορούν να δώσουν πολύ ακριβείς µετρήσεις αν συνδυαστούν µε 
σύγχρονες παρατηρήσεις.  
 
 
Η ακτίνα της Γης 
Η µέτρηση αυτή έγινε από τον Ερατοσθένη χρησιµοποιώντας ένα πολύ απλό µοντέλο για 
τη Γη και τον Ήλιο σύµφωνα µε το οποίο: 



α) η Γη είναι σφαιρική σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της σκιάς της Γης επάνω στη 
Σελήνη κατά τις εκλείψεις της Σελήνης και τον τρόπο που χάνεται στον ορίζοντα ένα 
πλοίο που αποµακρύνεται από το λιµάνι, και  
β) ο Ήλιος βρίσκεται σε άπειρη απόσταση έτσι ώστε οι ακτίνες του που φτάνουν στη Γη 
είναι µεταξύ τους παράλληλες. 
 
Ο Ερατοσθένης παρατήρησε ότι στην πόλη Συήνη της Αιγύπτου (σηµερινό Ασουάν) που 
βρίσκεται πάνω στον τροπικό του Καρκίνου, κατά το θερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος 
βρισκόταν κατακόρυφα πάνω από την πόλη έτσι ώστε σε ένα κατακόρυφο πηγάδι τα 
τοιχώµατα του πηγαδιού δεν έκαναν καθόλου σκιά στο νερό. Στην Αλεξάνδρεια όµως, 
κατά το θερινό ηλιοστάσιο οι ακτίνες του ήλιου δεν έπεφταν κατακόρυφα και τα 
αντικείµενα είχαν σκιά. Μετρώντας το µέγεθος της σκιάς ενός οβελίσκου και το ύψος 
του οβελίσκου το µεσηµέρι της ηµέρας του θερινού ηλιοστασίου στην Αλεξάνδρεια, ο 
Ερατοσθένης µπόρεσε να υπολογίσει ότι οι ακτίνες του Ήλιου έπεφταν εκείνη τη στιγµή 
µε γωνία 7,2 ο.  
 

 
 
Στη συνέχεια, από την αναλογία: 

ο

ο

Απόσταση Συήνης - Αλεξάνδρειας 7, 2
Περιφέρεια της Γης 360

=  

µπόρεσε να υπολογίσει την περιφέρεια της Γης και την ακτίνα της, αφού µετρήθηκε η 
απόσταση Συήνης-Αλεξάνδρειας από ειδικούς βαδιστές και βρέθηκε περίπου 805 Km.  
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, πόση είναι η περιφέρεια της Γης και πόση η ακτίνα της, 
όπως τη µέτρησε ο Ερατοσθένης; 



 
Περιφέρεια της Γης:  40250 km 
 
Ακτίνα της Γης:  6406 km 
 
Ποιες είναι οι σήµερα αποδεκτές τιµές; 
 
Περιφέρεια της Γης:  40074 km 
 
Ακτίνα της Γης:  6378 km 
 
 

 
 
Μέτρηση-δραστηριότητες 
 
Στη Λιβική Σαχάρα, στην όαση Al Jaghbub υπάρχει ένα πηγάδι µε νερό, στο οποίο έχει 
παρατηρηθεί ότι κάθε χρόνο, την ηµέρα του θερινού ηλιοστασίου, το φως του Ήλιου 
πέφτει ίσια στο πηγάδι χωρίς να δηµιουργούνται σκιές από τα τοιχώµατά του. Την ίδια 
ηµέρα τυχαίνει να βρίσκεσαι στο ∆ραβήσκο και προκειµένου να επαναλάβεις τις 



µετρήσεις του Ερατοσθένη φωτογραφίζεις ένα ξερό δέντρο µε τη σκιά του ακριβώς τη 
στιγµή που ο ήλιος είναι πάνω από την όαση Al Jaghbub. 
  
Από τα όµοια τρίγωνα ΑΒΓ και Γ∆Ε βρίσκουµε ότι ισχύει η αναλογία: 

Ύψος δένδρου Ακτίνα Γης
µήκος σκιάς Απόσταση ∆ραβήσκου-Al Jaghbub

=  

όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήµα. 
 

 
 
Με ένα χάρακα µετρήστε στη φωτογραφία το µήκος του κορµού του δέντρου και το 
µήκος της σκιάς του. 
 
Ύψος κορµού δέντρου:  7cm 
 
Μήκος σκιάς δέντρου:  2cm 
 
Προκειµένου να εκτιµήσετε την απόσταση ∆ραβήσκου-Al Jaghbub µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε ένα χάρτη από το ∆ιαδίκτυο, όπως ο παρακάτω. Σε αυτόν µετρήστε µε 
ένα χάρακα την απόσταση των δύο τόπων σε cm και στη συνέχεια, µε τη βοήθεια της 
κλίµακας του χάρτη, µετατρέψτε τη µέτρησή σας σε km.  
 
Απόσταση ∆ραβήσκου – Al Jaghbub στο χάρτη σε cm:   13.4 cm 
 
Μήκος σε cm των 500 km σύµφωνα µε την κλίµακα:   3.5 cm 
 



Απόσταση ∆ραβήσκου – Al Jaghbub σε ευθεία γραµµή σε km:  1914 km 
 
 
 

 
 

 
Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω µετρήσεις σας υπολογίστε την ακτίνα της Γης: 
 
Ακτίνα της Γης:  6699 km 



 
Πόσο σφάλµα έχετε κάνει σε σχέση µε την αποδεκτή τιµή;   5% 
Ένας άλλος τρόπος για να κάνουµε την ίδια µέτρηση είναι να αξιοποιήσουµε την 
παρατήρηση ότι την ηµέρα της εαρινής ισηµερίας η διάρκεια της ηµέρας είναι ίδια µε τη 
διάρκεια της νύχτας. Αυτό συµβαίνει επειδή το µεσηµέρι της ηµέρας αυτής ο ήλιος είναι 
ακριβώς επάνω από τον ισηµερινό. Μετρώντας τότε τη γωνία µε την οποία πέφτουν οι 
ακτίνες του ήλιου στη Νέα Ζίχνη έχουµε µία απευθείας µέτρηση του γεωγραφικού 
πλάτους της Νέας Ζίχνης, όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήµα. 
 
 

φ

φ
Νέα Ζίχνη 

Ισηµερινός

Ήλιος 

 
 
Το µεσηµέρι της εαρινής ισηµερίας (13.00 µ.µ. τοπική ώρα στις 20 Μαρτίου 2013) 
µετράµε το ύψος ενός µεταλικού ραβδιού και στη συνέχεια το τοποθετούµε κατακόρυφα 
στην αυλή του σχολείου µας και µετράµε τη σκιά του. Καταγράψτε τις µετρήσεις σας: 
 
Ύψος µεταλικού ραβδιού:  79.2 cm 
 
Μήκος σκιάς:  68.9 cm 
 
Χρησιµοποιώντας τριγωνοµετρία (ή κατασκευάζοντας ένα ορθογώνιο τρίγωνο και 
µετρώντας τις γωνίες του) βρίσκουµε τη γωνία µε την οποία πέφτουν οι ηλιακές ακτίνες 
είναι στη Νέα Ζίχνη και εποµένως και το γεωγραφικό πλάτος της Νέας Ζίχνης. 
Καταγράψτε τα ευρήµατά σας: 
 
φ = 41.022ο
 
Με τη βοήθεια λογισµικών όπως το Google Earth βρίσκουµε το γεωγραφικό πλάτος του 
Λυκείου της Νέας Ζίχνης. Πόσο είναι; 



φ = 41.027ο
 
Πόσο είναι το σφάλµα της µέτρησής σας για το γεωγραφικό πλάτος της Νέας Ζίχνης; 
 
Σφάλµα: 0.01% 
 
Από αυτή τη µέτρηση µπορούµε να υπολογίσουµε την περιφέρεια της Γης, καθώς: 
 

Απόσταση Νέας Ζίχνης - Ισηµερινού 41.022
Περιφέρεια της Γης 360

=  

 
Χρησιµοποιήστε το Google Earth για να µετρήσετε την απόσταση της Νέας Ζίχνης από 
τον Ισηµερινό.  
 
Απόσταση Νέας Ζίχνης – Ισηµερινού: 4543.6 km   
 
Περιφέρεια της Γής:    39874 km 
 
Ακτίνα της Γης:   6346 km 
 
Σφάλµα µέτρησης:   0.5% 
 
Πρόκειται για µία πάρα πολύ ακριβή µέτρηση! 
 
Το µέγεθος και η απόσταση της Σελήνης 
 
Για να µετρήσουµε το µέγεθος της Σελήνης θα χρησιµοποιήσουµε παρατηρήσεις από 
Σεληνιακές εκλείψεις, όπως έκανε ο Αρίσταρχος. Ο Αρίσταρχος µέτρησε το χρόνο που 
χρειαζόταν η Σελήνη για να διέλθει από τη σκιά της Γης κατά τη διάρκεια µιας ολικής 
έκλειψης Σελήνης και σύγκρινε αυτό το χρόνο µε το χρόνο που χρειάζεται η Σελήνη για 
να µετακινηθεί στο νυχτερινό ουρανό κατά µία διάµετρό της. Βρήκε ότι ο λόγος αυτών 
των χρόνων ήταν περίπου 8/3 και εποµένως, αν ο Ήλιος ήταν σε άπειρη απόσταση και οι 
ακτίνες του ταξίδευαν παράλληλα η µία µε την άλλη, τόσο µεγαλύτερη είναι και η 
διάµετρος της Γης από τη διάµετρο της Σελήνης. Χρησιµοποιώντας τις µετρήσεις του 
Αρίσταρχου πόση είναι η ακτίνα της Σελήνης; 
 
Ακτίνα της Σελήνης:   2380 km 
 
Ποια είναι σήµερα η αποδεκτή τιµή;   3476 km 
 
Που νοµίζετε ότι οφείλονται τα πιθανά σφάλµατα; 
Ο Ήλιος δε βρίσκεται σε άπειρη απόσταση από τη Γη και οι ακτίνες του που φθάνουν 
στη Γη δεν είναι παράλληλες µεταξύ τους. Εποµένως το µοντέλο του Αρίσταρχου πρέπει 
να διορθωθεί. 
 



Το µοντέλο που χρησιµοποίησε ο Αρίσταρχος για την εκτίµηση της ακτίνας της Σελήνης 
περιείχε τα εξής στοιχεία: 
α) η Γη είναι σφαιρική 
β) ο Ήλιος βρίσκεται σε άπειρη απόσταση από τη Γη και οι ακτίνες του όταν φτάνουν 
στη Γη είναι παράλληλες η µία από την άλλη  
γ) η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη έτσι ώστε να βρίσκεται κάποια στιγµή στη 
σκιά της Γης και να συµβαίνουν εκλείψεις Σελήνης 
και περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα 

 
 

Στην πραγµατικότητα όµως ο Ήλιος δε βρίσκεται σε άπειρη απόσταση και οι ακτίνες του 
δεν είναι εντελώς παράλληλες. Μία καλύτερη απεικόνιση µίας έκλειψης της Σελήνης 
δίνεται από το παρακάτω σχήµα και όπως φαίνεται σε αυτό, η απόσταση που καλύπτει η 
Σελήνη όταν βρίσκεται στη σκιά της Γης είναι µικρότερη από τη διάµετρο της Γης: 

 
 

Προκειµένου να εκτιµήσουµε το µήκος της σκιάς της Γης σε σχέση µε τη διάµετρο της 
Γης αρκεί να µετρήσουµε το µήκος της σκιάς ενός κυκλικού µεταλλικού νοµίσµατος 
όταν το κρατάµε στην κατάλληλη απόσταση από το µάτι µας ώστε να κρύβει ακριβώς 
τον ηλιακό δίσκο. Επειδή όµως αυτή η παρατήρηση είναι επικίνδυνη για τα µάτια µας, 



καταφεύγουµε σε µια παρόµοια παρατήρηση για τη Σελήνη, καθώς, όπως είχαν 
παρατηρήσει και οι αρχαίοι Έλληνες και φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, η Σελήνη και 
ο Ήλιος καλύπτουν την ίδια έκταση στον ουρανό και φαίνονται από έναν παρατηρητή 
στη Γη µε την ίδια γωνία.  
 

 
 
Αν λοιπόν θελήσουµε να κρατήσουµε ένα νόµισµα π.χ. των 2 λεπτών, µε διάµετρο 
περίπου 1,9 cm, µπροστά από το µάτι µας σε απόσταση τέτοια που να κρύβεται ακριβώς 
ο δίσκος της Σελήνης θα παρατηρήσουµε ότι απαιτείται να τοποθετήσουµε το νόµισµα 
αυτό σε απόσταση περίπου 2 µέτρων και 5 εκατοστών (2,05 cm). Με άλλα λόγια, ο 
λόγος της απόστασης του νοµίσµατος προς τη διάµετρό του είναι  

Μήκος σκιάς νοµίσµατος 205 cm 108
∆ιάµετρος νοµίσµατος 1,9 cm

= ≅  

 
Είναι φανερό ότι ο ίδιος λόγος ισχύει και για τη σκιά της Γης που σχηµατίζεται από τον 
Ήλιο, όπως και για τη σκιά της Σελήνης που σχηµατίζεται από τον Ήλιο. Εποµένως, το 
µήκος της σκιάς της Γης είναι ίσο µε 

Μήκος σκιάς Γης = 108 ∆ιάµετρος της Γης×  
 
Η Γη όµως βρίσκεται περίπου στην κορυφή του µήκους της σκιάς της Σελήνης όπως 
φαίνεται κατά τις εκλείψεις του Ήλιου και εποµένως το µήκος της σκιάς της Σελήνης 
είναι ίσο και µε τη µέση απόσταση Γης-Σελήνης. Άρα: 

Μήκος σκιάς Σελήνης Απόσταση Γης-Σελήνης 108
∆ιάµετρος Σελήνης ∆ιάµετρος Σελήνης

= ≅  

 
 

 
 
 



Όπως όµως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, όπου τα ισοσκελή τρίγωνα AFE και 
ABC είναι όµοια, ο λόγος της απόστασης AG προς την απόσταση FE είναι επίσης ίδιος. 
Άρα: 

AG 108
FE

≅  

και επειδή το ύψος της σκιάς της Γης ισούται µε το µήκος AG συν την απόσταση Γης-
Σελήνης, βρίσκουµε: 
 
Μήκος σκιάς Γης = AG + απόσταση Γης-Σελήνης = 108xFE + 108x∆ιάµετρος Σελήνης 

 
ή 
 

108x∆ιάµετρος Γης = 108 x ( FE + ∆ιάµετρος Σελήνης) 
 
ή 
 

∆ιάµετρος της Γης = FE + ∆ιάµετρος της Σελήνης  
 
Με µέτρηση εποµένως της ποσότητας που µέτρησε και ο Αρίσταρχος και 
χρησιµοποιώντας ένα πιο ρεαλιστικό µοντέλο µπορούµε να υπολογίσουµε τη διάµετρο 
της Σελήνης. Προκειµένου να µετρήσουµε το µήκος FE σε σχέση µε τη διάµετρο της 
Σελήνης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µία φωτογραφία µίας ολικής έκλειψης 
Σελήνης, όπως η παρακάτω. Σε αυτήν αρκεί να εκτιµήσουµε από τη σκιά της Γης επάνω 
στην επιφάνεια της Σελήνης, πόση είναι η διάµετρος της σκιάς της Γης σε σχέση µε της 
Σελήνης. Αυτό είναι και το µήκος FE σε διαµέτρους Σελήνης. 
 
Πόσο µεγάλη (σε cm) είναι η διάµετρος της Σελήνης στη φωτογραφία; 
 
∆ιάµετρος Σελήνης:   8.2 cm 
 
Σχεδιάστε µία γραµµή στα όρια της σκιάς της Γης επάνω στη Σελήνη. Στη συνέχεια 
σχεδιάστε τον κύκλο του οποίου τόξο αποτελεί αυτή η γραµµή. Πόση είναι η διάµετρός 
του (σε cm); 
 
∆ιάµετρος σκιάς της Γης:  20.5 cm 
 



 
 

Πόσες φορές µεγαλύτερη είναι αυτή η διάµετρος από τη διάµετρο της Σελήνης που 
µετρήσατε προηγουµένως; 
 
Μήκος FE (σε διαµέτρους Σελήνης):   2.5 
 
Χρησιµοποιώντας τώρα την ακτίνα της Γης που µετρήσατε προηγουµένως, πόση είναι η 
διάµετρος της Σελήνης (σε km); 
 
∆ιάµετρος της Σελήνης:  3626 km 
Ακτίνα της Σελήνης:   1813 km 
 
Πόσο σφάλµα έχετε κάνει σε σχέση µε την αποδεκτή τιµή;   4.3% 
 
Από τις παραπάνω σχέσεις και την τιµή της διαµέτρου της Σελήνης µπορείτε τώρα να 
εκτιµήσετε και την απόσταση Γης-Σελήνης, όπως είχε κάνει και ο Αρίσταρχος. Πόση 
είναι αυτή η απόσταση; 
 
Απόσταση Γης-Σελήνης:   391608 km 
 
Ποια είναι σήµερα η µέση αποδεκτή τιµή;    384400 km 
 
Πόσο σφάλµα έχετε κάνει σε σχέση µε την αποδεκτή τιµή;   1.9% 
 



 
Το µέγεθος και η απόσταση του Ήλιου 
 
Ο Αρίσταρχος βρήκε επίσης µία µέθοδο για να υπολογίσει και την απόσταση της Γης 
από τον Ήλιο. Αυτή βασίζεται στην παρατήρηση ότι όταν η Σελήνη βρίσκεται στη φάση 
του πρώτου ή του τέταρτου τετάρτου, η γωνία που σχηµατίζεται ανάµεσα στον Ήλιο τη 
τη Σελήνη και τη Γη µε κορυφή τη Σελήνη είναι ορθή, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 
σχήµα: 

 
Εποµένως, το µοντέλο που χρησιµοποιείται τώρα περιέχει τα εξής στοιχεία: 
α) η Γη είναι σφαιρική 
β) ο Ήλιος βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από τη Γη αλλά όχι άπειρη, έτσι ώστε οι 
ακτίνες του όταν φτάνουν στη Γη δεν είναι πλέον παράλληλες µεταξύ τους  
γ) η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη 
 
Μετρώντας τότε τη γωνία Ήλιου-Γης-Σελήνης µε κορυφή τη Γη και γνωρίζοντας την 
απόσταση Γης-Σελήνης, µπορούµε να εκτιµήσουµε την απόσταση Γης-Ήλιου. Βέβαια, η 
γωνία αυτή είναι πολύ κοντά στις 90 µοίρες και οποιαδήποτε απόκλιση είναι δύσκολο να 
µετρηθεί. Επιπλέον, µία άλλη δυσκολία πηγάζει και από την ακριβή εκτίµηση της ώρας 
που η φάση της Σελήνης είναι στο πρώτο ή το τρίτο τέταρτο, όπως φαίνεται και από τις 
παρακάτω εικόνες: 
 

 
για το πρώτο τέταρτο 

 



 
για το τρίτο τέταρτο 

 
Ο Αρίσταρχος µέτρησε τη γωνία περίπου ίση µε 87ο, µία µέτρηση µε αρκετά µεγάλο 
σφάλµα. Μεταγενέστερες µετρήσεις από άλλους Έλληνες φιλοσόφους βρήκαν τη γωνία 
αυτή να είναι περίπου 89,5ο, ενώ πιο ακριβείς σύγχρονες µετρήσεις δίνουν την τιµή 
89,853ο. Εποµένως, σύµφωνα και µε το παραπάνω σχήµα 
 

Απόσταση Γης-Σελήνηςσυνφ
Απόσταση Γης-Ήλιου

=  

και άρα, χρησιµοποιώντας την απόσταση Γης-Σελήνης που υπολογίσατε παραπάνω και 
την πιο ακριβή µέτρηση της γωνίας φ, πόσο βρίσκεται την απόσταση ανάµεσα στον Ήλιο 
και τη Γη; 
 
Απόσταση Γης-Ήλιου:   152635621 km 
 
Μόλις µετρήσατε το µέγεθος της Αστρονοµικής Μονάδας! 
 
Ποια είναι σήµερα η αποδεκτή τιµή;   149600000 km 
 
Πόσο σφάλµα έχετε κάνει σε σχέση µε την αποδεκτή τιµή;   2% 
 
Γνωρίζουµε, όπως είπαµε παραπάνω και φαίνεται και από την εικόνα της έκλειψης του 
Ήλιου, ότι η γωνία µε την οποία φαίνεται ο Ήλιος από τη Γη είναι ίδια µε αυτή µε την 
οποία φαίνεται και η Σελήνη από τη Γη. Εποµένως, και ο λόγος της απόστασης Γης-
Ήλιου προς τη διάµετρο του Ήλιου ισούται µε το λόγο της απόστασης Γης-Σελήνης προς 
τη διάµετρο της Σελήνης: 

Απόσταση Γης-Ήλιου Απόσταση Γης-Σελήνης 108
∆ιάµετρος Ήλιου ∆ιάµετρος Σελήνης

= ≅  

 
Από την παραπάνω σχέση µπορείτε πλέον να υπολογίσετε τη διάµετρο και την ακτίνα 
του Ήλιου. Πόσο βρίσκεται ότι είναι; 
 
∆ιάµετρος του Ήλιου:    1413292 km 
Ακτίνα του Ήλιου: 706646 km 
 
Μόλις µετρήσατε την ακτίνα ενός αστεριού! 
 



Ποια είναι σήµερα η αποδεκτή τιµή;   696600 km 
 
Πόσο σφάλµα έχετε κάνει;   1.5% 
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