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Eratóstenes

Eratóstenes e a mediada do meridiano terrestre

A lonxitude do meridiano que pasa polos polos terrestres é de 39.942
km. A mellor medida do meridiano na antigüidade data do ano

235 a.C. e levouna a cabo Eratóstenes, un dos directores máis
ilustres da Biblioteca de Alexandría.

Eratóstenes naceu en Cirene (Libia) no ano 273 a.C. nunha rica
familia, grazas ao cal puido estudar en Atenas. Foi o terceiro
director da Biblioteca de Alexandría (Exipto). Esta Biblioteca

era a maior do mundo con case 800.000 pergameos
(equivalentes a uns 100.000 libros).

Eratóstenes tiña noticia dun feito que cada ano se producía nunha
cidade de Exipto chamada Siena. Sucedía que certo día (o 21 de xuño),

ao mediodía, os obeliscos non producían sombra.

Con todo, Eratóstenes observou que en Alexandría, ese mesmo día, os obeliscos si producían
sombra. Iso só é posible se a Terra era redonda, pois o Sol está tan lonxe como para considerar
que os seus raios inciden paralelamente sobre A Terra.

Eratóstenes pensou que medindo a sombra dun obelisco en Alexandría, o mesmo día e á mesma
hora en que en Siena non proxectaba ningunha sombra, e sabendo a distancia entre lexandría e
Siena, podería calcularse a circunferencia terrestre, pois dá a casualidade de que Siena está ao
Sur de Alexandría (practicamente no mesmo meridiano).

Para medir a distancia entre Siena e Alexandría, Eratóstenes ordenou (e pagou do seu propio
peto) aos xefes de caravanas que medisen a distancia entre as dúas cidades. Para iso debían
poñer escravos a contar as voltas de roda que daban os carros, a contar pasos, etc. A dificultade
radica en que estamos falando de dúas localidades separadas por máis de 700 km.
Saíulle unha media de 5.000 estadios. Cada estadio equivalía a 157,5 metros, polo que a distancia
entre as cidades estimouna en 787,5 km.

Chegado o día, mediu a sombra dunha estaca que de forma perfectamente vertical colocara nos
xardíns da biblioteca. Ao dividir a sombra entre a altura da estaca, obtivo un ángulo de 7,2°.
Despois expuxo unha sinxela regra de tres. Ao multiplicar 787,5 km. x 360° e dividir o resultado
entre 7,2°, calculou que a circunferencia terrestre medía 39.375 km.

Se a medida real é de 39.942 km e obtivo unha de 39.375 km, só se equivocou en 567 km.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Quen intentou calcular a medidad un meridiano terrestre?
2. Que ocorría en Siena o día 21 de xuño ao mediodía?
3. Que ocorría en Alexandría o día 21 de xuño ao mediodía?
4. Que conclusión sacou Eratóstenes, sobre o forma da Terra, baseándose neste feito?
5. Que unidade de medida utilizou Eratóstenes?
6. Como fixo para saber a distancia entre as dúas cidades?
7. Que ángulo facía a sombra do pao en Alexandría?
8. Que operación fixo para calcular a lonxitude do meridiano?
9. En canto se equivocou?
10. En que dato ou datos puido cometer algún erro Eratóstenes?


