
 
 

Επημέιεηα: Ειέκε Παιμύμπα, Υεμηθόξ MSc, Τπεύζοκε ημο Ενγαζηενηαθμύ Κέκηνμο Φοζηθώκ Επηζηεμώκ (Ε.Κ.Φ.Ε.) Λαθςκίαξ. 

Υπολογίζοντας την απόσταση δύο σημείων στη Γη 

 
Γηα κα οπμιμγίζεη ημ μήθμξ ηεξ Πενηθένεηαξ ηεξ Γεξ, μ Εναημζζέκεξ 

(3μξ αηώκαξ π.Υ.), έπνεπε κα γκςνίδεη ηεκ 

απόζηαζε δύμ πόιεςκ: ηεξ Αιελάκδνεηαξ θαη 

ηεξ οήκεξ (ζεμενηκό Αζζμοάκ). Φεμμιμγείηαη 

όηη γηα ηε μέηνεζε αοηή, μίζζςζε εηδηθμύξ 

βεμαηηζηέξ, μη μπμίμη ημο έδςζακ ηε 

δεημύμεκε ηημή ηεξ απόζηαζεξ (800 Km!), 

αθμύ πενπάηεζακ από ηε μία πόιε ζηεκ άιιε…. 
  

 

Μενηθμύξ αηώκεξ μεηά, γηα κα οπμιμγίζμομε ηεκ απόζηαζε δύμ ζεμείςκ 

πάκς ζηε Γε, μπμνμύμε κα πνεζημμπμηήζμομε ημκ «Τπμιμγηζηή Απόζηαζεξ- 

Distance Calculator» πμο βνίζθεηαη ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε: 

http://bit.ly/2g9Q60Q  *, αθμιμοζώκηαξ ηα παναθάης βήμαηα: 
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1. Μεηαβαίκμομε ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε ηεξ εθανμμγήξ 

«Τπμιμγηζηήξ Απόζηαζεξ – Distance Calculator» . Ο δείθηεξ ημο πμκηηθημύ 

(θένζμναξ), πάκς ζημκ πάνηε γίκεηαη ζηαονόξ. Όηακ μ θένζμναξ βνίζθεηαη 

πάκς ζημκ πάνηε, με ηε νμδέια ημο πμκηηθημύ, μπμνμύμε κα μεγαιώζμομε ή κα 

μηθνύκμομε ημκ πάνηε.  Κάκμκηαξ ανηζηενό θιηθ, μ θένζμναξ μεηαηνέπεηαη ζε 

πένη. Έηζη, θναηώκηαξ παηεμέκμ ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ, 

μπμνμύμε κα μεηαθηκήζμομε ημκ πάνηε πάκς, θάης, δεληά, ανηζηενά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Μεγεζύκμομε ημκ πάνηε όζμ πνεηάδεηαη, ώζηε κα εκημπίζμομε ηεκ 

πνώηε ημπμζεζία (π.π. ημ ζπμιείμ μαξ). ημ ζεμείμ αοηό, θάκμομε θιηθ, μπόηε 

εμθακίδεηαη ε πνώηε «πηκέδα». 
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3. Όηακ ημπμζεηήζμομε ημκ θένζμνα πάκς ζηεκ 

πηκέδα, εμθακίδεηαη έκα πιαίζημ ζημ μπμίμ βιέπμομε 

ηηξ ζοκηεηαγμέκεξ ηεξ ημπμζεζίαξ μαξ. Η πνώηε ηημή 

(εδώ 37.065301) είκαη ημ γεςγναθηθό πιάημξ θαη ε 

δεύηενε (εδώ 22.431400) είκαη ημ γεςγναθηθό μήθμξ. 

Εμθακίδεηαη επίζεξ μ αύλςκ ανηζμόξ ημο ζεμείμο (1) θαη ε απόζηαζή ημο από 

ημ επόμεκμ ζεμείμ (ε μπμία εδώ είκαη μεδέκ επεηδή ημ 2μ ζεμείμ δεκ έπεη 

αθόμα μνηζζεί). 

 

4. Γηα κα βνμύμε ηεκ απόζηαζε ηεξ ημπμζεζίαξ μαξ από ημκ Ιζεμενηκό, 

ιαμβάκμομε οπ’ όρηκ όηη ημ γεςγναθηθό πιάημξ ημο Ιζεμενηκμύ είκαη μεδέκ (0)  

θαη όηη ημ γεςγναθηθό μήθμξ πνέπεη κα είκαη ίδημ με ημ γεςγναθηθό μήθμξ ηεξ 

ημπμζεζίαξ μαξ (22,431400). Σηξ ζοκηεηαγμέκεξ ημο δεύηενμο ζεμείμο πμο μαξ 

εκδηαθένεη (εδώ, ημο Ιζεμενηκμύ) ηηξ γνάθμομε ζημ πιαίζημ ακαδήηεζεξ, πμο 

βνίζθεηαη αθνηβώξ πάκς από ημκ πάνηε («Search for Location») . Αθμύ 

γνάρμομε ηηξ ζοκηεηαγμέκεξ, επηιέγμομε ημ θόθθηκμ πιαίζημ («Search»).  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ! Οη ζοκηεηαγμέκεξ μεηαλύ ημοξ πςνίδμκηαη με θόμμα, πςνίξ θεκά. 

Σα δεθαδηθά ρεθία ηςκ ζοκηεηαγμέκςκ πςνίδμκηαη από ημ αθέναημ μένμξ με 

ηειεία. Η οπμδηαζημιή δειαδή είκαη ηειεία. 
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5. Σμ ζεμείμ πμο ακαδεηήζαμε, ζημκ Ιζεμενηκό,  εμθακίδεηαη ζημκ πάνηε.  

Σαοηόπνμκα, ζημ θάης μένμξ ημο πάνηε, εμθακίδεηαη ε απόζηαζε ηςκ δύμ 

ζεμείςκ. 

 

 Με ηεκ επηιμγή «Clear Last Point» μπμνμύμε κα ζβήζμομε ημ ηειεοηαίμ 

ζεμείμ πμο πνμζζέζαμε ζημκ πάνηε θαη με ηεκ επηιμγή «Clear Map» ζβήκμομε 

όια ηα ζεμεία πμο έπμομε πνμζζέζεη ζημκ πάνηε. 

- - - - - - - - - - - - - -  

* εμείςζε: Η πιήνεξ δηεύζοκζε ηεξ ηζημζειίδαξ είκαη: 

https://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm 

 

 

 

 

 

Πηγές: Ικζηηημύημ Αζηνμκμμίαξ, Αζηνμθοζηθήξ, Δηαζηεμηθώκ Ενεοκώκ θαη 

Σειεπηζθόπεζεξ:  https://www.astro.noa.gr/gr/eratosthenes/history.html 

The Librarian who measured the earth:  http://bit.ly/2F1O7H5  


