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Eratosthenes Deneyi; 22 Mart Pazartesi 
günü, Mart ekinoks gününden sonraki 

ilk iş gününde gerçekleştirilecektir.







http://eratosthenes.ea.gr/


Dünya'nın çevresi
ilk kez M.Ö. 240'ta

Yunanlı filozof
Eratosthenes

tarafından hesaplandı.

http://eratosthenes.ea.gr/


( MÖ 276 – MÖ 194 ) 

• Coğrafya, Astronomi, Matematik ile
uğraşmış Yunan Filozof Aristo’nun,
Eratosthenes’ten etkilendiği bilinir.

• Coğrafyanın bilimsel temellerini
attığı kabul edilir.

• Asal Sayılar, Coğrafya, Konumsayı
(koordinat) sisteminin kurucusudur.

http://eratosthenes.ea.gr/


( MÖ 276 – MÖ 194 ) 

• Dünyamızın çevresini, bu yolla
çapını, gözlem, deney ve ölçüm ile
hesaplayan ilk kişidir.

• Yerkürenin eksen eğikliği, Güneş’e
uzaklığının belirlenmesi, takvim
konularında önemli çalışmaları
vardır.

http://eratosthenes.ea.gr/


( MÖ 276 – MÖ 194 ) 

• Dünyanın geçmişte en önemli bilim
merkezi, kütüphanesi olarak bilinen
İskenderiye Kütüphanesi’ne Baş
Kütüphaneci olarak görevlendirildikten
sonra her konuda tüm bilgi kaynakları
elinin altında olmuştur.

http://eratosthenes.ea.gr/


DÜNYANIN ÇEVRESİNİN HESAPLANMASI 
Eratosthenes, İskenderiye

Kütüphanesi’ndeki kaynaklardan edindiği bir
bilgiden yola çıkmıştır. 21 Haziran günü Antik
Mısır’da Aswan (Yunanca: Syene) kentinde bir
kuyunun iç duvarlarının tamamen aydınlık
olduğu, Güneş ışınlarının dik geldiğini (Yere dik
konumlu bir çubuğun gölgesinin olmadığı ile
aynı anlamda) öğrendiğinde aynı tarihte
İskenderiye kentinde böyle olmadığını, yere dik
çubuk ya da nesnelerin gölgesinin oluştuğunu
gözlemiş. Bu bilgi ve gözlemden yola çıkarak
tarihi deneyini yapmaya başlamıştır (MÖ 240 ).

http://eratosthenes.ea.gr/


DÜNYANIN ÇEVRESİNİN HESAPLANMASI
O dönemlerde önceden beri bilinen önemli bir bilgi vardı.

Güneş o kadar uzaktadır ki, ışınları dünyanın her yerine paralel olarak
gelir. Dünya düz olsaydı, aynı anda yere dik ve eşit uzunlıktaki
çubukların gölge boyları her yerde eşit olurdu. Gözlemler bunun
doğru olmadığını gösteriyor zaten.

Kaynak: Prof. Dr. Zeynel Tunca



DÜNYANIN ÇEVRESİNİN HESAPLANMASI
Eratosthenes, öncelikle Dünyanın düz olmadığı, küresel bir

yapıda olduğu düşüncesini öne çıkararak, Asvan ve İskenderiye
kentlerinde aynı tarihteki gölge uzunlukları farkının nedenlerini ortaya
koymuş.

Aswan da 21 Haziran günü yere dik çubukta gölge oluşmaz
iken İskenderiye’de gölge oluşuyordu, bu farkın nedeni de dünyanın
küresel yapıda olmasıydı.



Carl SAGAN, hazırlayıp sunduğu COSMOS adlı 
belgeselde bu konuyu ayrıntılı ve çok güzel anlatmıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Byc7r-zT5k

http://eratosthenes.ea.gr/
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DÜNYANIN ÇEVRESİNİN HESAPLANMASI
A ve B noktalarındaki yere dik çubukların doğrultuları Yer

merkezinde kesişir.
BC çubuğunun gölgesi: DB

CBD üçgeninde BD gölgesinin karşısındaki BCD açısı Yer’in M
merkezinden A ve B noktalarını (AB yay parçasını ) gören açıya eşittir.
(İç ters açılar)

Kaynak: Prof. Dr. Zeynel Tunca



DÜNYANIN ÇEVRESİNİN HESAPLANMASI
Bu açı A ve B (İskenderiye ile Aswan kentleri ) arasındaki uzaklığı gören 

açıdır ve 360 derecenin 1/50 si kadardır. Öyleyse, bu iki kent arası uzaklık ta 
dünyanın çevresinin 1/50 si kadar olmalıdır. 

Eratosthenes, Aswan ile İskenderiye kenti arasındaki uzaklığını, ölçmek için 
bir kişiye ücret ödeyerek adım sayma yoluyla belirlemiştir. Farklı kaynaklarda ise bu 
bilgiyi firavun katiplerinden aldığı belirtilmektedir.

Kaynak: Prof. Dr. Zeynel Tunca



DÜNYANIN ÇEVRESİNİN HESAPLANMASI
Bulunan sonuç yaklaşık 5000 stadiadır. (Stadia yaklaşık 185m olarak

alınmaktadır. Antik Mısır’da ise 1 stadia = 158m olarak kullanılmış.)
Bu yolla İskenderiye Aswan arasını

5000 x185 = 925km ya da 5000 x 158 = 790km olarak bulmuş.
Dünyanın çevresi ise bu değerlerin 50 katı olmalıdır.

Antik dönemdeki Stadia birimi dikkate alınırsa Eratosthenes’in Yer çevresini
790 x 50 = 39500km olarak bulduğunu söyleyebiliriz. Bu ise bugün bilinen ortalama
değere ( 40075 km ) çok yakındır.

Kaynak: Prof. Dr. Zeynel Tunca
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GELELİM GÜNÜMÜZE…

http://eratosthenes.ea.gr/








ÖLÇÜM ZAMANI
Genel olarak, Güneş’in gözlem yerinin öğlen çemberinden

(boylam dairesinden) geçtiği zamanda yapılmalıdır.
Saat tam 12:00 de değil... Eğer kullandığınız saat dilimine ait

bölge boylamı üzerinde iseniz belirli bazı tarihlerde bu doğru olur.
Bunun dışında her gözlem noktası için hesap yapmak durumundasınız
demektir. Gözlem Zamanı ya da Ölçüm Zamanı farklı boylamlarda
farklı olacaktır.



PEKİ NASIL ?
Çok güzel bir yazılım-uygulama var. STELLARIUM.. Ücretsiz,

PC, tablet, telefon gibi seçenekleri var.
Bu program indirilip (stellarium.org) kurulduktan sonra

internet falan da istemiyor. Bağlı isen güncelleme yapılıyor.
Kullanımı ise çok kolay. Ne mi yapıyor? Gökyüzü, cisimleri, hareketleri,
özellikler vb herşey var. İstediğiniz saatte gökyüzünün durumunu
seçeceğiniz gözlem yeri için ekrana getiriyor. Hareketleri gerçek hızda,
daha yavaş ya da daha hızlı görebiliyorsunuz. Çok eski ya da gelecek
zamanları seçebiliyorsunuz.

Yer, tarih ve saat seçersem Güneş’in nerde olacağını
gösteriyor. Öyleyse ters işlem yapalım. Güneş’in merkezini meridyen
çizgisi üzerine getirelim ve saati okuyalım Hepsi bu..



BAŞKA SEÇENEKLER DE VAR:
• https://www.timeanddate.com/sun/ Çok kullanışlı ve yararlı bir
site. Bu sayfada konum bilgilerinizi girip yıl ve ay seçtiğinizde gelen bir
Aylık listede Güneş’in öğlen çemberinden geçiş zamanını veriyor.
• https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/ Bu web sayfası da
konum ve tarih girdiğinizde Güneş’in öğlen çemberinden geçiş
zamanını veriyor. Saat dilimi, yaz-kış saati, Güneş’in yörünge
hareketindeki hız değişimlerinden kaynaklanan küçük eklemeleri bile
hesaplayarak size sunuyor.
• astrobilgi.org Ayın Gökolayları yazılarını dikkatle incelerseniz orada
da bu konuda işinize yarayacak bilgiler bulacaksınız.



ÖZET
1. Güneş’in gözlem yerinin öğlen çemberinden (boylam 

dairesinden) geçtiği zamanı tespit ediyoruz.(Ölçüm 
zamanımızı tespit ediyoruz.)

2. İnternet saati(saatkac.com) ile zamana bakıyoruz.
3. Google Earth ile ekvatora olan uzaklığımızı 

hesaplıyoruz.

Dünya’nın Çevresini hesaplamak için:
2 π r uzunluğundaki çevreyi gören merkez açı 360 derece
Δ S mesafesini gören merkez açı θ derece
2 π r = 360 x Δ S / θ
2 π r = 360 derece x 4152,52 km / 37,30740066 derece
2 π r = 1508313,6 km / 37,30740066
2 π r = 40070 km



Source: http://eratosthenes.ea.gr/content/experiment
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Source: https://i2.wp.com/cografyaogretmeni.com/wp-content/uploads/cografyaogretmeni-
dunyan%C4%B1n-seklivehareketleri-12.jpg
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NOAA Solar Calculator
Web sayfasına giriniz:

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
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NOAA Solar Calculator
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Cep telefonunuzun interneti açıkken aşağıdaki
Web sayfasına giriniz:
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Ms. Sabrina Nappi from the ISIS Europa Pomigliano D'Arco in Napoli Italy

Source: http://eratosthenes.ea.gr/content/contest-winner-september-2019
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Arctan(0.762)= 37,30740066 0

https://www.rapidtables.com/calc/math/Arctan_Calculator.html 

tan θ = 76,2 / 100
tan θ = 0,762

θ = 37,30740066 0

http://eratosthenes.ea.gr/
http://eratosthenes.ea.gr/


tan θ = S / H

Kaynak: Prof. Dr. Zeynel Tunca

Arctan(0.762)= 37,30740066 0

https://www.rapidtables.com/calc/math/Arctan_Calculator.html 

tan θ = 76,2 / 100
tan θ = 0,762

θ = 37,30740066 0
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Dünyanın Çevresi =
3600 x Ekvatora olan uzaklığınız (Δ S)

Bulduğunuz Açı (derece)

2 π r = 360 x Δ S / θ

2 π r = 360 derece x 4152,52 km / 37,307400660

2 π r = 1508313,6 km / 37,30740066
2 π r = 40070 km

Δ S = 4152,52km

θ = 37,307400660
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Ms Paola Castagnoli from the Liceo Scientifico Roiti in the city of Ferrara in Italy







Kuşadası Ataturk Secondary School - 2018
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ÖZET
1. Güneş’in gözlem yerinin öğlen çemberinden (boylam 

dairesinden) geçtiği zamanı tespit ediyoruz.(Ölçüm 
zamanımızı tespit ediyoruz.)

2. İnternet saati(saatkac.com) ile zamana bakıyoruz.
3. Google Earth ile ekvatora olan uzaklığımızı 

hesaplıyoruz.

Dünya’nın Çevresini hesaplamak için:
2 π r uzunluğundaki çevreyi gören merkez açı 360 derece
Δ S mesafesini gören merkez açı θ derece
2 π r = 360 x Δ S / θ
2 π r = 360 derece x 4152,52 km / 37,30740066 derece
2 π r = 1508313,6 km / 37,30740066
2 π r = 40070 km



Dünyanın Çevresi =
3600 x Ekvatora olan uzaklığınız (Δ S)

Bulduğunuz Açı (derece)

2 π r = 360 x Δ S / θ

2 π r = 360 derece x 4152,52 km / 37,307400660

2 π r = 1508313,6 km / 37,30740066
2 π r = 40070 km

Δ S = 4152,52km

θ = 37,307400660



Dünyanın Çevresi =
3600 x Ekvatora olan uzaklığınız (Δ S)

Bulduğunuz Açı (derece)

Eratosthenes Deneyi: http://eratosthenes.ea.gr/
1. Öğle Vakti: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
2. Saat Kaç: https://saatkac.info.tr/
3. Ekvatora Uzaklık: Google Earth

Δ S = 4152,52km

θ = 37,307400660


