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Reportatge

La mesura de la Terra: 

de la planura a la bala blava

Els alumnes de Ciències Socials de  1r d'ESO hem
visionat aquest documental a la xarxa:

https://www.youtube.com/watch?v=fcUZ7NJUdT0

Aquest  vídeo  fa  un  repàs  per  la  història  de  la
mesura  de  la  Terra:  des  de  les  primeres
representacions  de  l'Antiguitat,  quan  el  món  era
profundament misteriós, fins a l'actualitat, moment
en què  la  cartografia  ha  quedat  incorporada  a  la
vida quotidiana. 

Els alumnes ens preguntem: Com és la Terra? Quina
forma té? Com ens podem orientar?

De lluny la forma de la Terra es veu que és esfèrica,
però a mida que ens aproximen sembla una forma
plana.  

El  mapa de  Mesopotàmia és un dels mapes més
antics  que es coneixen,  enmig hi  ha Babilònia,  la
capital  de  l’imperi,  i  al  seu  voltant  hi  ha  altres
ciutats. 

A Atenes va néixer la voluntat  de preguntar-se el
perquè  de  les  coses,  i  de  fer  sevir  la  raó  per
respondre i hi va haver un grapat de savis que es
preguntaven: Com és la nostra Terra?

Escola d'Atenes de Rafael

Anaxàgores  va  dir  que  tot  tenia  una  explicació
natural, la lluna no és un déu, sinó una gran roca i el
sol és una roca calenta. Anaximandre és un dels que
van intentar representar la Terra, encara que per ell
era un lloc pla. En aquest cas, les terres conegudes
s’agruparien al voltant del la Mar Egea, el centre de
la civilització. Aristòtil va contribuir a provar la forma
esfèrica de la Terra amb arguments experimentals
convincents. Un segle desprès Eratòstenes, un altre
savi grec, va respondre a la pregunta de quina mida
feia la Terra amb un experiment, també va ser un
gran  cartògraf.  Claudi  Ptolomeu  va  elaborar  un
mapa que entre  altres  coses  descrivia,  amb certa
aproximació,  les  fronteres  polítiques  de  l’Imperi
Romà  i  començava  a  aproximar-se  a  la  realitat.
També  va  imaginar  l’  Univers  com  una  successió
d’esferes concèntriques. 

La  posició  d’un  punt  sobre  l’esfera  de  la  terra
s’expressa en dues coordenades: la longitud, és a
dir, l’arc de relació amb el meridià i la latitud, és a
dir, l’arc se relació a l’Equador. Per a mesurar-la, els
navegants  disposaven  d’un  instrument  precís  ,
l’astrolabi, els àrabs els va perfeccionar.

Astrolabi

No estava tan clar si la terra tenia forma de meló o
de  síndria.  Cassini  pensava  que  la  terra  estava
estirada  pels  pols  i  Isaac Newton pensava que la
terra estava aplanada pels pols i clarament la terra
està aplanada pels pols. 

Ara de la Terra en sabem la seva forma, les seves
irregularitats, els seus racons, ... perquè la podem
veure amb claredat des de l'espai.

Sobrevolant  el  nostre  planeta  podem  veure
continents, muntanyes, oceans, ... amb els mateixos
contorns que els cartògrafs la han dibuixat.

https://www.youtube.com/watch?v=fcUZ7NJUdT0

