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A spektrálanalizis kétséget nem hagyó módon mutatja, hogy a saját 
fénynyel biró égi testek, az állócsillagok — közöttük természetesen a Nap 
is — izzó gáz burokkal körülvett tömegek, a melyeknek anyaga szilárd, 
vagy folyós, vagy nagy nyomás alatt álló gáz lehet, s a melynek hőmérsék
lete a burkolaténál tetemesen magasabb. Egyszersmind bizonyítja, hogy az 
égi testek anyaga ugyanazon elemekből áll, a melyeket a Földön is isme
rünk s hogy a hőmérséklet kisebbedése mellett ugyancsak a Földön is 
ismert vegyületek keletkeznek. Könnyű meggyőződni arról, — és erre 
később módunk is lesz, — hogy az égi testeken a hőmérsékletnek befelé 
való növekedése oly rohamos, hogy már kis mélységekben a felület alatt 
oly magas hőmérsékleteket találunk, melyek minden anyag kritikus 
hőmérsékletén felül állanak, úgy hogy az uralkodó nagy nyomások elle
nére is az égi testek magva merőben gázneműnek tekintendő. Ez okosko
dás tehát a spektrálanalizis által megengedett három lehetőség közül az 
első kettőt elveti. Tudvalevő dolog, hogy hasonló nézet a Föld belsejére 
vonatkozólag ma mindjobban tért hódít. E nézet, a melyet helyesebben 
talán már elméletnek is nevezhetünk, a Földet sokkal közelebb hozza 
kozmikus eredetéhez és egy aránylag vékony, kihűlt kéregtől eltekintve, 
bolygónk is állócsillagnak nevezhető, a melynek az igazi természete az 
úgynevezett «új» csillagok módjára erupcziókban bárhányszor feltárul. 
Oly szerény modorban mégis, hogy erről világüri szomszédaink is alig 
vehetnek tudomást.

A KiRCHHOFF-féle törvény az emisszió és abszorpczió egyenértékűsé
géről módot nyújt az állócsillagok felületi hőmérsékletének becslésére. Ha 
ugyanis valamely tetszőleges anyag és az abszolút fekete test spektrumá
ban a maximális intenzitás helye ugyanazon hullámhosszúságra esik, 
akkor mindig a m m  fekete test a melegebb. Korábbi, Ó-Gyallán végzett és 
a levegő elnyelő befolyásától mentesített megfigyeléseim szerint a fehér, 
sárga és vörös csillagok intenzitásmaximuma illetve 045, 0*53 és 0*60 
ezredmilliméter hullámhosszaságra esik. Minthogy a spektrálanalizis egyik
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KÖVESLIGETHY RADÓ I

törvénye szerint e hullámhosszaság az abszolút fekete test esetében az 
abszolút (—273° C-tól számított) hőmérséklettel visszásán arányos, azaz

m S = 2880,

ha m a maximum intenzitás ezredmillimeterekben kifejezett hullámhosz- 
szasága és 6  az absolut hőmérséklet, úgy következik, hogy a nevezett álló
csillagokon azon felszíni réteg, a mely a kisugárzott fény és hő javarészét 
szolgáltatja, illetve 6100°, 5200° és 4500° C-nál magasabb hőmérsékletű. 
Napunk a fejlődési sorozat második fokán áll, sárga csillag, és felszíni 
hőmérséklete a Földre sugárzott hőből számítva tényleg 5500° C-nak 
adódik.

A mennyiben a lávák optikai tulajdonságaikat illetőleg az abszolút 
fekete testhez nagyon közel járnak, a fenti törvény végtelenül egyszerű 
optikai módot nyújt a kitörő magma hőmérsékletének meghatározására. 
E módszer annál fontosabb, minthogy az észlelő távolsága az izzó tömeg
től számításba nem jön.

Az előbb közölt hőmérsékleti adatok már magukban is feljogosítanak 
ama feltevésre, hogy a saját fénynyel biró égi testek belseje is gáz és e fel
tevést csak megerősíti egészen más oldalról az az ismeretes tény, hogy a 
Napnak, és — a mennyiben egynehány esetben meg volt állapítható — az 
állócsillagoknak középsűrűsége oly feltűnően kicsiny.

Az első, e ténynyel együtt felmerülő kérdés, hogy az égi testeket 
alkotó gáz mily egyensúlyban van ? A mechanikai egyensúly meg van óva, 
ha a gázrétegek elrendezése a barometrikus magassági formula egyszerű 
főrészének szellemében történt. De ezen állapot csak mechanikai szem
pontból egyensúly, beleszól a kérdésbe a hőelmélet is. Az egyensúty a 
hőelmélet álláspontjáról is megmarad, s ezzel együtt a gázgömb staczio- 
nárius állapotban van, azaz a benne történő változások, pl. áramlások 
mellett is időben azonosan megmarad, ha valamely gázrészecske a sugár 
mentén emelkedve vagy leszállva mindig azon eleven erőt hozza magával, 
a melyet az új környezetben már meglevőnek talál. E gondolatnak mathe- 
matikai beruházása azt mutatjá, hogy a kijelölt feltétel egyenesen a gázok 
kinematikai elméletével azonos. Vagy más szavakkal: a staczionarius 
egyensúly minden körülmény között magától jön létre. De ekkor valamely 
felszálló gáztömeg ritkább rétegekbe emelkedve kiterjed, és a kiterjedéssel 
járó lehűlés folytán hőmérséklete épen ezen ritkább réteg alacsonyabb 
hőmérsékletével válik azonossá. Minthogy a részecskére nehezedő nyomás 
is ugyanaz, mint a környezeté, úgy az egyenlőség természetesen a sűrű
ségre is áll és ennek folytán ily gáztömegben a részecskével egyszer közölt 
felhajtás egész a felületig megmarad, úgy hogy a staczionárius áramlások 
az egyensúly megbolygatása nélkül is fennállhatnak. Eközben az emelkedő 
részecske, a mely mindig a környezet hőmérsékletével bir, szomszédságá



val hőcserébe nem lép, ép úgy viselkedik, mintha a meleg számára átha
tolhatatlan burokba volna zárva, vagy röviden kifejezve, az égi test adia
batikus vagy állandó entrópiájú (izentropikus) egyensúlyban van.

A nevezett egyensúly — mint ezt futólag említettük különben oly 
természetű is, hogy folyton önmagától áll vissza, ha a rétegeket tetszőle
gesen összekavartuk. Ilyen keverődés lehetősége tényleg megvan, a meny
nyiben a gázelmélet értelmében megszámlálhatatlan molekula hatol át 
állandóan más nivóju rétegekbe. E tény a földi légkörre alkalmazva nem 
közömbös a földtanra nézve, mert alapos tanulmány nélkül nem zárható 
ki ama lehetőség, hogy bizonyos elemek, a melyek a Föld gázburkában 
egykor nagy mennyiségekben jelen voltak, pl. hélium és hidrogén, a Föld 
kezdeti állapotja által befolyásolt molekuláris sebességüknél fogva a világ
űrbe távoztak.

Most mindenek előtt izentropikus állapotú gáznemű égi testek fizikai 
viszonyaival kell foglalkoznunk. A Napra nyert adatok ugyanis egyetlen
egy lényeges, de a geogoniában is általánosan elfogadott hipotézis révén 
elvezetnek a Föld korának becslésére, és kiváló fontosságúnak tartom, 
hogy a geologiai faktorokra épített számítások olyanokkal legyenek ellen
őrizhetők, a melyekbe semmfképen sem folynak be a Föld specifikus tulaj
donságai, sem anyagának halmazállapota, sem rétegzése, sem ezeknek 
gyakran nagyon kétes értékű fizikai állandói.

Ha ugyanis a Nap a KANT-LAPLACE-féle elmélet értelmében valamikor 
a Neptun pályáján túl terjedt, és e kezdetállapottól fogva sűrűsödött, a 
miközben közel geometriai haladvány szerint fogyó távolságokban bolygó
kat választott le testéről, akkor a Föld kora az által van megadva, hogy 
bolygónk keletkezése idejében a Nap egészen a mai földpályáig ért, azaz 
sugara a mai értékének 215-szöröse volt. (A Nap mai sugara 695,400 km., 
a földpálya sugara 149'3XlOG km.) E számítás a Földnek, mint indivi
duumnak korát adhatja csupán, önálló létének pillanatától számítva, de 
semmiképen nem adhat felvilágosítást az egyes geologiai korszakok tarta
mára nézve.

A vizsgálat egyszerűsítése kedvéért feltételezem, hogy az égi testek 
gömbalakúak, hogy tengelyforgásuk nincs, és hogy reájuk külső erő nem 
hat. A feltevések a Nap esetén egészen indokoltak, a mennyiben a Nap 
tengelyforgása által létrehozott lapultság legfőlebb 50000, tehát teljesen 
érezhetetlen. Azonkívül a legközelebbi állócsillagok is már oly nagy távol
ságban állanak a Naptól, hogy ezek behatását tekintetbe venni nem is 
lehet. Az anyagot tévő gázra vonatkozólag feltételezem, hogy pontosan a 
BoYLE-GAY-LussAC-féle törvénynek hódol, hogy tehát ideális gáz. Ez a fel
tevés az egész számítás legkoczkáztatottabb hipotézise, de elfogadhatóvá 
teszi első közelítésül az a körülmény, hogy a nevezett törvénytől valamely 
gáz annál kevésbé tér el, minél magasabb a hőmérséklete és minél kisebb
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sűrűsége. Ez utóbbi körülményre hivatkozhatunk a Nap múltjában, a  
magas hőmérsékletre a jelenben. Megjegyzem különben, hogy az itt rejlő 
bizonytalanságot csupán a számolás egyszerűsítésére hoztam be, és telje
sen kikerülhető, ha az ideális gázok törvénye helyett a tényleges viszo
nyoknak megfelelő Van der WAALS-féle törvényt alkalmazzuk.

Legyen dp a nyomásnövekedés, melyet a gázrészecske szenved, ha az 
égi test középpontjától p távolságból dp-val emeljük. Ha g a nehézségi 
gyorsulás a Föld felületén és g„ ugyanaz az égi test belsejében p távolság
ban a középpontól, ha végre s a gáz egy köbméterének nehézsége a Föld 
felületén mérve, akkor áll az ismeretes hidrosztatikai egyenlet, a mely 
egyszersmind a barometeres magasságmérés alapformulája:

dp =  - ^ - s d p .  1 >
9

Ha most (/j-vel jelöljük a nehézségi gyorsulást az égi test felületén, 
M-mel az egész r  sugarában foglalt gömb tömegét,* m-mel a />-változó 
sugarú gömb által körülfogott tömeget, akkor a NEWTON-féle törvény értel
mében •

m r2

•7' -  íh Mp2 ‘ 4

Ha a megelőző két egyenletből elimináljuk gQ-1, persze tekintettel 
lévén arra, hogy az m  tömeg lényegesen függvénye p sugarának, akkor 
jutunk a következő, feladatunkat már megoldó differencziál egyenlethez:

Vp_ I ß  _  1 d s \d p  fenjsf, 2 _ 0  „
dp* "t" V  k d p ijip  Mg ’

a mely tulajdonképen a barometeres magassági formula differencziálegyen- 
letével azonos. Csakhogy az utóbbiban nehány, itt nem alkalmazható 
egyszerűsítés lép fe l: A földi légkör tömege ugyanis a Földé mellett elha
nyagolható, vagyis 2 )-ben ni =  M  tehető, és ezenkívül a ténylegesen 
elérhető magasságok oly kicsinyek, hogy számukra nagyobb hiba nélkül 
l)-ben is g<, =  g tehető, úgy hogy ismét az 1 ) egyenlet — de még egysze
rűbb alakban — marad. Úgy ebben, mint 3 )-ban a nyomás mint a sűrűség 
és a központtól számított távolság függvénye szerepel. Az egyenletnek 
tehát, minthogy két mennyiségét, nyomást és sűrűséget tesz függővé egy 
harmadiktól, végtelen sok megoldása lehet, a mi csak annyit mond, hogy 
a mechanikai egyensúly teljesen csak akkor van definiálva, ha az anyag
nak hőegyensúlyát is ismerjük, azaz, ha meg tudjuk mondani, hogy minő 
összefüggés áll fenn nyomás és sűrűség között.
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Az előzők nyomán az egyensúlyt izentropikusnak ismertük fel. Ekkor 
állanak a PoissoN-féle egyenletek, a melyek a gáz nyomása, sűrűsége és 
hőmérséklete között fellépő viszonyokat adják, ha a gáz meleg számára 
átjárhatlan térben terjed vagy sűrűsödik. Ezen egyenletek

k 1

{ 6 \" k - 1  . I O \ k - 1

p = M t J  cs " “ M * ; )  ’ 4)

a hol &q, p0 és s0 a középponti abszolút hőmérsékletet, nyomást és sűrűsé
get jelenti. Ugyanezen egyenletek, a melyek a gőzgépek elméletében fontos 
és gyakorlati szerepet játszanak, a Föld belsejének bármily pontja szá
mára is alkalmazhatók. Ha pl. felteszszük, hogy a Föld közepéig terjedő 
furólyuk légköri levegővel telik meg, akkor a lyuk mélyén az egyensúly 
helyreállta után a hőmérséklet 32,000°, a nyomás 13X106 légköri nyomás 
és a sűrűség 143,5 vízre vonatkoztatva, feltéve természetesen, hogy a 
levegő még ez állapotban is hódol a Boyle—GAY-LussAC-féle törvénynek. 
Mindezen egyenletekben k az állandó nyomás és állandó térfogatra vonat
kozó két fajhő viszonya. A következők miatt fontos ama megjegyzés, hogy 
ezen viszony független az anyag speczifikus minőségétől és pusztán a gáz 
molekuláris szerkezete által adott, úgy hogy az 1, 2, 3 , . . .  atomos gázokra 
k sorban 5/3, 7/5, 9/V. ..-dél egyenlő.

A 4) egyenletek bevitele 3)*ba ad végre:

k- 2

,p e  , 2  d e  , *»(*— l)» ,r 240o ‘ „
H-----. H-------- . .. d k - 1 = 0 ,  5)

dp'2 p dp

a  mely most integráczió után az égi test belsejében minden p távolság szá
mára adja a megfelelő hőmérsékletet. Ha ez ki van számítva, akkor 4) 
segítségével ugyan e helyeken a nyomás és sűrűség is számolható.

Fontosnak tartottam ezen, a Föld belseje számára is használható 
egyenlet ide iktatását és levezetésének vázlatát, mert a Föld sűrűségére 
vonatkozólag felállított empirikus törvények, a melyek indokolása a Föld 
fizikájának egész más fejezetéből való, az adott egyenletnek szintén eleget 
“tesznek.

Legendre- és Laplace a Föld sűrűsége számára a következő

s in m x  . , ní,
•s =  c ---------- , c =  4,426; m =  141 40 o

x

/

kifejezést adja, a mely /. =  2 számára az 5) egyenletnek megoldása. Éppen
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úgy megfelel az állandók más értékei m ellett az E. Koche által adott sűrű
ségi törvény

8= *0(1—aa-9), .s0=  10,10; «=0*764.

Mindegyikben x  a földközéptől számított távolság kifejezve a földsugár 
részeiben. A Föld középpontja számára mindkét kifejezés 10-nél valamivel 
nagyob sűrűséget ad.

A két idézett törvényszerűség úgy van leszármaztatva, hogy a Föld 

lapultságát és a preczesszió állandóját a priori is megadhassa. Különben 

tisztán fizikai jelentőséggel bir: mindkettő azt fejezi ki, hogy a Föld töm e

gét tevő anyagnak nyomás által való sűrűsödése annál kisebb, minél 
nagyobb a nyomás folytán már elért sűrűség. A LEGENDRE-LAPLACE-féle 

szabály szerint egy adott sűrítésre szükségelt nyomás egyszerűen arányos 

a már elért sűrűséggel; Roche szerint, noha az ő törvénye mathematikailag 

az egyszerűbb, az előbbin kívül egy, a már elért sűrűség négyzetétől is 

függő tag jelentkezik.

Az 5) egyenlet egyértelmű megoldása megköveteli, hogy két határ- 
feltételt ismerjünk. Ezek nagyon könnyen szerezhetők be, és lényegesen 
más eredményhez vezetnek, ha állócsillagról, vagy mint a Föld esetében 
bármily halmazállapotú maggal biró égi testtel van dolgunk.

Állócsillag, úgy mint bolygó esetén az egyik határfeltétel, hogy 
a középponti hőmérséklet 80 legyen, a második, hogy a gázgömb felü- 
lete szintén adott hőmérséklettel bírjon. Állócsillag esetén e felület állan
dóan az üres térrel érintkezik, hőmérséklete tehát legalább igen közel 
abszolúte nullnak vehető. Bolygó esetén ellenben a mondott hőmérséklet a 
szilárd kéreg alsó felületén uralkodó hőfokkal azonos. Ha tehát az adott 
egyenletnek integrálját összehasonlítjuk azon empirikus szabályokkal, 
melyeket Legendre, Laplace vagy Boche adott, akkor egészen új, eddig 
észre nem vett utat nyerünk a földkéreg vastagságának megbecsülése 
számára. E feladat megoldása most nagyon is elterelne tulajdonképi czé- 
lunktól.

A fentjelzett különbséggel együtt jár az égi testeknek még egy igen 
nevezetes sajátsága, a mely éles határvonalat húz állócsillag és bolygó 
között, s a mely szintén a felületen érvényes határfeltétel következménj'e. 
Ennek értelmében ugyanis a következő :

q =  >S° =  constans 6 )
V Po

mennyiség, a melyet a gömb sugara, középpontjának sűrűsége és nyomása 
alkot, valamennyi azonos molekuláris szerkezetű gázokból álló égi testek 
számára azonosan ugyanaz. Az állócsillagok tehát nem képeznek indivi
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duumokat, hanem egész osztályokat, melyek pusztán csak anyaguk mole
kula szerkezete szerint más és más tulajdonságúak. Vagy más szavakkal: 
adott állapotú anyagból, a mely számára tehát s0 és />0 meg van állapítva, 
nem gyúrható tetszőlegesen nagy sugarú állócsillag, ha azt kívánjuk, hogy 
ez állócsillag' maradandó legyen. Ez végre a legegyszerűbben a következő 
egyszerű tételben foglalható össze:

Minden égi test számára létezik egy bizonyos, méreteitől függő 
határhőmérséklet, a melynek elérése után anyaga a végtelen térben oszlik 
szét. E határhőmérséklet akár az adott egyenletből, akár közvetlenül a 
hőelmélet első főtételéből számítható és értéke

ha cp az állandó nyomás melleti fajhőt, A  pedig a mechanikai munka 

hőekvivalensét |' A  =  j jelenti. A többi betű jelentősége a régi.

Ez az egyenlet nem pusztán állócsillagokra, hanem a bolygók lég
körére is alkalmazható ; a kérgen belül fekvő gázmag esetén természetesen 
reális jelentősége nincs. Ha egy számpélda kedveért a bolygók eredeti 
atmoszféráját hidrogénből állónak tekintjük, mely számára cy—3,409 
nagyobb, mint bármely más gáz számára, akkor nyerjük a határhőmérsék
let alsó értékét. A Föld számára ez 4130° C, a Hold számára már csak 
—76° C. Ezen egy számadat mutatja azonnal a két szomszéd bolygó felü
leti alakzataiban észlelhető különbség okát. A Hold nappali és éjjeli fele 
között, tehát teleholdtól újholdig hőmérséklet-különbségek lépnek fel, 
melyek bolometrikus mérések szerint közel 300°-ra rúgnak. Ha tehát az 
ür hőmérséklete mindjárt az absolut zérussal is egyenlő, a napos holdfélen' 
a levezetett határhőmérsékletet messze elhagyó hőmérséklet uralkodik, úgy 
hogy a Hold semminemű légkörrel nem birhat. Az atmosfériliák ott leg- 
fölebb igen rövid ideig űzhették simító hatásukat, míg a Föld felszínének 
eredeti képletei mély detrimentumréteg alatt nyugosznak. Innen van, hogy 
a Hold felülete a Föld egykori, első felületének tükre.

Míg tehát a laboratoriumban a gázokat minden oldalról zárt edé
nyekben tartjuk, a természet úgy jár el, hogy oly tömeget ad a bolygónak, 
mely mellett nehézkedése nagyobb, mint felületi hőmérséklete mellett a 
környező gázok feszültsége.

A bolygók belsejére e következtetések nem állanak: a legvékonyabb 
kéregbevonat már elegendő, hogy a G) egyenlet többé fönn ne álljon. 
A Föld belseje számára tehát nincs korlátozó feltét, a mely az anyag álla- 
potját és térfoglalását egymáshoz képest szabályozza.

Nagyon messze vezetne, ha az 5) egyenlet megoldását akarnám adni
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formula alakjában. Áttekinthetőbb eredményhez jutunk, ha az integrácziót 
mechanikailag végezzük integrograf segítségével, a mi mellett a hőmérsék
let következő képeit nyerjük.

1. ábra.

A vízszintes egyenes, az íc-ek tengelye szolgáltatja a középponttól 
mért relatív távolságokat, tehát az

r

értékeket, míg a görbe ordinátái az // tengely mentén adják a hőmérséklet 
viszonyát a középponti hőmérséklethez, úgy hogy

(-J

A görbék mellé írt n egy-egy bizonyos /.-hoz tartozó hőmérsékleti görbét 
jellemez, és minthogy h úgy van választva, hogy

1
" “  ~F~T ’

az első és utolsó görbe /. =  oo, illetve / , • 4-hoz tartozik, míg a z /# =  2,5 
görbe két atomos gázoknak felel meg. Ezen legfontosabb görbe egynehány
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perczentnyi hibától eltekintve meglehetősen közel simul amaz egyeneshez, 
melynek egyenlete

6  i 
» =  %  =  í ~ x '

és innen ama fontos és nevezetes tétel, hogy a két atomos gázból álló égi 
testben a hőmérsékleti gradiens minden pontban igen közel ugyanaz. Ha 
k = 6/ 5 vagy /> =  5, akkor a görbe a két koordináta tengelybe zsugorodik 
össze, vagyis az egész test egyetlenegy anyagi ponttá koncentrálódik.

Mindezen görbék x = \  és // =  1 ponton mennek át, tehát csak egész 
tömegükben gázállományú égi testekre alkalmazhatók. Elkérgesedett boly
gókra vonatkozó vizsgálataink még nincsenek, de némileg ezekre vonatko
zólag is adhat felvilágosítást az 1 . ábra, ha t. i. a görbének csak azon 
részét tekintjük, a mely egészen a gáznemű mag belsejébe esik. A gör
bék baloldali vége ez által lényegesen nem változik, de jobb oldalt nullnál 
magasabban fekvő ordinátánál végződik; e végordináta természetesen a 
kéreg belső felületének relatív hőmérséklete a középpont hőmérsékletéhez.

A görbék érintőjének szöglete az x  tengelylyel adja a megfelelő pont
ban a hőmérsékleti gradienst. Ez érintő az x = l  pontban szolgáltatja 
ennek értékét a felső rétegek számára. A Föld esetében a kéreg gradiensé
ről vajmi keveset tudunk; a belső mag számára értéke

r = ^ -  =  ~  —  7)
(I p  Cp Cj

mint az az 1 ) és 4) egyenlet összevetéséből következik, és a mondottak 
alapján nehány százalékig állandónak tekinthető. A Napban e gradiens

, tehát közel ugyanaz, mint a földkéreg külső rétegében, a Föld bel-
21*7

1
sejében azonban csak ’ azaz min( ên 2 0 0  méter leszállásnak egy-egy

Celsius foknyi mérsékletemelkedés felel meg.
A hőmérséklet-eloszlásnál is fontosabb lehet bizonyos geologiai kér

désekben az égi test belsejében a nehézségi erő változása. Ez közvetlenül a 
7 ) egyenletből adódik, ha ezt az első ábrában adott hőmérsékleti törvény

segítségével —' számára megoldjuk. A kész eredményt a 2. ábra mu-

tatja be.
A vízszintes tengely szerepe ugyanaz, mint ezelőtt, a függélyes ten

gely most a nehézség-erő gyorsulásának viszonya a felületihez. Az égi test 
középpontján a nehézség-erő állandóan null, a felületen természetesen 
ezen mértékrendszerben az egység, még pedig akár egész tömegében gáz
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nemű a test, akár nem. Az utóbbi esetben a görbék csak úgy módosulnak 
legfölebb, hogy a szilárd kéregbe való átmeneteinél ugrásos változást tün 
tetnek fel.

Ha oo, vagy n = 0, azaz ha a gáz homogén, akkor a nehézségi

'■2. ábra.

gyorsulás egyenes vonal, azaz egyenes arányban áll a középponttól mért 
távolsággal. Minden más a természetben lehetséges esetben a nehézség a 
felület alatt eleinte nő, majd maximumot ér el, azután pedig nullig fogy. 
E maximum annál közelebb szorul az égi test középpontjához, minél 
kisebb I:, azaz minél egyszerűbb molekuláris szerkezetű a gáz. Ha l:= 6is, 
akkor a nehézségi görbe a végtelenben találkozó két ágra szakad: az egyik
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maga az y tengely, a másik azon ág, mely a külső térben az egyszerű

pontnak Newton-féle vonzását adja. Tényleg x  =  * távolságban e jobb

oldali ág ordinátája 4-szer akkora, mint az .r= 'l  pontban. Az égi test 
tehát — mint előbb is találtuk — egyetlenegy ponttá zsugorodik össze.

Az égi test állapotja a térben most már eléggé ismeretes lévén, 
lássuk, miként változik az az idővel? Legyen a gömb jelenlegi sugara r, 
bármilyen részecskéjének (tehát a középpontinak is) sűrűsége, nyomása és 
abszolút hőmérséklete ő, p és %. Ha a gömb idővel zsugorodik és egy bizo
nyos pillanatban r-ről

r =  —- 8>
ni

-re húzódott össze, akkor minden térfogati elem, a mely a lineáris méretek 
köbével arányos, kezdeti értékének m3-szorosára húzódott össze és ennél
fogva a sűrűség

s= m H . 9)

A gömb felülete m2-szor kisebb le t t ; ha tehát a részecske felett fekvő réte
gek nyomóereje nem változnék, akkor ezek nyomása, (tehát a felület
egységre gyakorolt nyomóerő) m 2 arányban megnőtt volna. Ámde a sugár- 
kisebbedéssel m2 arányban megnő a nehézségi erő is, és ennélfogva a 
nyomás az eredetinek műszeresére emelkedett, vagyis:

p = m * p .  10)

Ha a két utolsó egyenletet beállítjuk a BoYLE-GAY-LussAC-féle tör

vény kifejezésébe, akkor azt látjuk, hogy az új hőmérséklet a réginek 

m-szerese, vagy hogy
0=m%. 11)

Gondoljunk három egymásra merőleges koordinátatengelyt, melyekre 
sorban lemérjük az égi test fejlődésének egyes mozzanataiban a hőmérsék
letet, a nyomást és a sűrűséget. Akkor e három adat egyes pontokat jelöl 
ki, melyek összesége egy térbeli vonalat alkot. E görbe vonal az égi test 
fejlődési menetének képe, tehát Bitter* nyomán méltán kozmogonikus 
görbének nevezhető.

Ha az utolsó három egyenletből elimináljuk az időtől függő m-et, a 
következő

Qß
—  =  konstans, — - =  konstans és =  konstans 1 2 )

s p  a*

* Anwendungen der mech. Wärmetheorie auf kosmolog. Probleme. Leipzig 1882.
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egyenleteket nyerjük, a melyek egyrészt a fejlődési görbének a három koor
dináta síkra való vetületei, másrészt kifejezői annak, hogy a megjelölt 
szorzatok a fejlődés egész menete alatt változatlanok. Ép oly könnyen 
meggyőződünk arról is, hogy a 6 ) alatt adott jellemző mennyiség időben 
állandó: hogy tehát az égi test, a mely egyszer izentropikus egyensúlyban 
volt, mindig is ez állapotban megmarad s hogy ennélfogva a relativ hőmér
séklet — nyomás — és sűrűségeloszlás minden időben ugyanaz, noha az 
egyes, abszolút értékek a 8 )— 1 1 ) egyenleteknek megfelelőleg változnak.

A 8 ) és 11) egyenletnek egyesítése azon fontos vonatkozáshoz vezet,

6 r = %  r, 13)

hogy bármily részecske mindenkori abszolút hőmérséklete az égi test pil
lanatnyi sugarával visszásán arányos. Megvizsgálhatjuk tehát mindjárt, 
vájjon a Nap a KANT-LAPLACE-féle kozmogonikus elméletnek megfelelőleg 
terjedhetett-e valamikor a Neptun pályáján túl?

A Nap középpontjának mai hőmérséklete mintegy 3 1 ,9 x l0 6 fok, 
sugara 695,400 km. Midőn a Nap anyaga még végtelenül finoman eloszlott 
állapotban volt, bizonyára egész középpontjáig az üres tér hőmérsékletével 
birt. Ha ezen hőmérsékletet PouiLLET-vel — 146° C-ra teszszük, a mi mel
lett #= 127°, akkor azt találjuk, hogy a Nap ez időben a Neptunus távol-

1
ságának 39-szeresére vagy a legközelebbi álló csillag távolságának -éig

nyúlt. Ez oldalról tehát a KANT-LAPLACE-féle feltevést bizalmatlanság nem  

érheti. Csak mellékesen akarom megemlíteni, hogy e távolságon túl ész
szerűen nem kereshető transneptunikus bolygó és ha vannak, akkor 

számuk, a bolygók mostani elrendezését véve alapul, legfölebb 5 lehetne.
Ha a Föld képződése pillanatában az üres tér hőmérsékletével birt 

volna, akkor kezdeti sugara a 13) egyenlet szerint 1 , 6  millió km. volt. 
Minthogy a hőmérsékletre tett feltevésünk alsó határt jelent, a tényleges 
terjedelem e számítottnál bizonyára kisebb volt.

Rendkívül érdekes és a következők miatt fontos, első pillantásra kép
telennek látszó, de csekély okoskodás után teljesen érthető eredményhez 
jutunk, ha a 9) 11) egyenletet a hőelméletnek ismeretes első tételébe 
helyettesítjük:

tK)z=i'c(]0-\-p<lv,

a mely tudvalevőleg azt mondja, hogy a gáz tömegegysége által felvett 
kicsiny <IQ hő egyrészt a gáz belső hőtartalmát növeli, másrészt külső 
munka végzésére fordíttatik, a mely abban áll, hogy a külső /> nyomása dr 
térfogati növekedéssel hátrább tolatik. Tömegegységről lévén szó,

1
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és ennek folytán 

vagy, minthogy 

egyszerűbben

d <) =  (cvX—3po) dm, 

po =  R X  — cv (k— 1 ) %

=  —  (dk— 4)cr£ .
dm

Ámde £  dm  helyébe irható % állandósága folytán <l (m%) és 1 1 ) miatt dB 

is. De azon hőmennyiség, melyet az égi test egy tömegegysége fel

vesz, ha hőmérséklete 1° C-kal nő, tehát a fajhő, még pedig az esetben, 
midőn az égi test fejlődése kozmogonikus vonal mentén történik. Ennél
fogva, ha ezen fajhőt ovel jelöljük, áll

c =  — (3/,— 4)ct,. 14)

Két atomos gázok számára k —1/5 , tehát

c =  — 0,2c„,

és minthogy cv mint az állandó térfogat melleti fajhő pozitiv, ezen fajhő 
tehát lényegesen negativ. Ez annyit jelent, hogy az égi test lehűlése által 
felmelegszik és fordítva, lehűl, ha vele kívülről hőt közlünk.

E paradoxnak látszó jelenség okát a következőkben teljesen be fog
juk látni, de már itt is adhatjuk magyarázatát. Ha valamely égi test lehűl, 
akkor összehúzódik. E folyamat mechanikai munka, lényegesen nem más, 
mint a testet tevő rétegek esése a középpont felé. E munka hővé alakul át, 
és ezen hő nem csak elegendő a kisugárzás által vesztett hő pótlására, 
hanem még felraktározásra, fűtésre is jut, még pedig tetemes rész. Egyen
letünk mutatja épen, hogy a kilogrammonként és fokonkint termelt kon- 
trakcziós melegnek, melynek mérőszáma cv lehet, 2 0 % -a elvész, tehát 
kisugároztatik (innen a negatív előjel), míg a többi 80% a test saját hőtar
talmát gyarapítja.

Ha k= */3, akkor a test nem is képes hőt sugározni az üres térbe, és 
ha A’< 4/3, akkor a kozmogonikus fajhő is pozitiv. Már az eddigiekből is 
látni, és később ismét találkozunk e ténynyel, hogy ilyen égi test meg sem 
állhat. Ha valamely pillanatban hőt sugároz ki, akkor rohamosan és foly
tonosan zsugorodik, ha ellenben hőt vesz fel, akkor a végtelenségig terjesz
kedik, anyaga tehát a térben végleg elszóródik.

Az égi test sugárzásának tanulmányozása az utolsó lépés, melyet-fel
adatunk megfejtésére végeznünk kell. A megoldhatóság lehetősége abban
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rejlik, hogy a sugárzás számára két kifejezést sikerül felállítani; az egyik 
tisztán mechanikai, a másik hőelméleti jelentőségű. Ezek egybevetése szol
gáltatja azt az egyenletet, a melyből bármely sugárkontrakczióra szükséges 
időt számíthatjuk.

E kifejezések elseje A. BiTTER-től* való, és az egész geogonia szá
mára oly alapvető, hogy tanulmányozása a legmelegebben ajánlható. Nem 
is okoz nehézségeket, minthogy a kifejezésekben előforduló integrácziók
tényleg nem végzendők, úgy hogy az egész levezetés tartalmilag az alsóbb

/
mathematika körébe tartozónak tekinthető. En e helyen a sugárzás mind
két kifejezésének igen elemi eszközökkel történhető lehozatalát adom.

Gondoljuk, hogy az égi test sugara a rövid dt idő alatt, a mely alatt

e zsugorodás egyenletesnek tekinthető, dr-rel nő meg, akkor nyilván — ~ -

az időegység (pl. egy év) alatti kontrakczióit jelenti. A — előjel arra mutat, 
hogy a haladó idővel tényleg összehúzódás történt; ha az előjel pozitív 
lenne, expanzióra kellene gondolnunk. Ez a kontrakczió tényleg nem 
egyéb, mint az égi testet alkotó rétegeknek a középpont felé való esése. Ha 
tehát (i a nehézségi gyorsulás az égi test felületén, m  a felületi réteg 
tömege, akkor ezen réteg által az időegység alatt végzett munka

dr
d t ’

és hasonló kifejezéseket kapunk minden egyes rétegre nézve. Ha ezen 
egyes munkákat összegezzük, persze tekintetbe véve, hogy mindegyik szá
mára más-más a nehézségi erő és az esés, a számtani közép tétele értel
mében írhatjuk, hogy ezen összes munka ugyan nem egyenlő, de legalább 
arányos

dr
MG

dt

kifejezéssel, azaz ama munkával, melyet az égi test egész tömege végzett, 
ha a felületén uralkodó nehézség mellett a zsugorodás terén át szaba
don esik.

E munka hőaequivalensével arányos a 14) egyenlet értelmében a 
kisugárzott hő is. Ha tehát a sugárzás intenzitását, azaz az időegység alatt 
kilövelt energiát I-vel jelöljük, akkor áll

/ = -  CAMG dl

* Untersuch, über die Höhe der Atmosphäre und die Constitution gasförmi
ger Weltkörper. Ann. d. Phys. u. Cliem. 1880. XI. köt. 833. lap.
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míg a szigorú levezetés az
3/» 4 4 1 r/-t ~

í = ~  5 Í -6  '<7í 15)

egyenlethez vezet. A mi arányossági faktorunk tehát tisztán a két fajhő 
viszonyától függ, és ezzel az anyagnak közelebbi minőségétől független.

A negativ előjel pozitív kisugárzást jelent összehúzódás alkalmával 
és így ezen egyenlet is mutatja, hogy k —4/n számára a test általában nem 
sugároz, hogy k = 6/s számára egyetlen pontban zsugorodik össze, hogy 
k > 4/s számára az égi test pozitív kisugárzás mellett összehúzódik, k e 4/'a 
esetében ellenben a végtelenségig terjeng.

Ezen egyenletet azonnal a Napra fogjuk alkalmazni, melynek jelen
legi kontrakeziója, melyet ^-val jelöljünk, a további számításokban fontos 
szerepet játszik.

Napunk, a légköri abszorpezió befolyását már leszámítva, perczenként 
40 kilogrammkaloria hőt sugároz a Föld egy négyzetméterére. Ha tehát a 
Nap középpontja körül a Föld középpontján át gömböt írunk le, akkor 
ezen gömbfelület minden négyzetmétere ugyanazon hőt fogja fel, úgy hogy 
a Nap által egy év lefolyása alatt az egész végtelen térbe sugárzott ösz- 
szes hő

40. 4z<i2. T,7 %

ha T az év tartama perczekben, a a Napnak a Földtől való távolsága 
méterekben. <t — l ,4 9 3 x lO n  és T =  365,25x1440 lévén, e hő értéke

5,893X1030.

A Nap tömege a Földének 328,266-szorosa. Ha ez utóbbi középsuga
rát 6.370,000 m. és középsűrűségét B. E ötvös L. szerint 5,53-nak veszszük, 
akkor a Nap tömege kilogrammokban 1,965X1030 és ennélfogva a Nap 
minden kilogrammja egy év alatt átlag 2,993 kilogrammkaloria hőt veszít, 
úgy hogy a Nap összes sugárzásának intenzitása

2,993 Mg,

a hol M<j a Napnak a Föld felületén mért súlyát jelenti, a mennyiben a 
hőelméletben a kilogrammot nem tömeg, hanem súlymértéknek tekintik.

Q
A Nap- és földfelületi nehézségi gyorsulások viszonya =  27,62.

/ ,= 7/5-del, mint a két atomos gázok jellemzőjével, a 15) egyenlet 
most ad

— =  £ =  230,3 méter, 16)
dt
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azaz a Nap jelenleg évente 230 méterrel húzódik össze. Ez oly kis meny- 
nyiség, hogy a Napnak látszó sugara, a mely most 15' 59". 63, csak ezer 
év múlva fog 0".22-czel fogyni, a mi teljességgel észrevehetetlen meny- 
nyiség.

Ha most ismernők azt a törvényszerűséget, a mely szerint az inten
zitás időben változik, akkor nyernénk differencziálegyenletet, melyből a 
Föld, a Nap. s általában minden bolygó kora kiszámítható.

Csak példa kedvéért tegyük fel, — bár e feltevés könnyen belátható- 
lag hamis, — hogy a kisugárzás intenzitása mindig ugyanaz. A 15) egyen
let alkalmazva a jelen korra ad

1 7 >

ha mint előbb, * a jelenlegi kontrakczió, & a Nap felületén jelenleg ural
kodó nehézségi gyorsulás. Igaz, hogy a Nap mostani tömege kisebb, mint 
volt ezelőtt, mikor testéhez még az időközben levált bolygók tartoztak, de

minthogy az összes bolygók tömege együttvéve a Napénak alig -,JL- -adát
SOU

teszi, e különbségtől bátran eltekinthetünk.
Imént tett feltevésünk értelmében az intenzitás állandó, tehát I= T 0 

és ezért ad a 15) és 1.7) egyenlet egyesítése :

G %  =  ®C.

vagy minthogy a nehézségi gyorsulások ugyanazon tömeg mellett úgy 
aránylanak, mint a sugarak négyzetei visszásán:

1 dr _ C 
r2 dt ~  r2

Ebből következik, hogy az idő t, mely eltelt, míg a Nap sugara r-ről 
r-ra fogyott, adva van

egyenlet által.
X 1

A Föld leválásának megfelel =  9 , és minthogy

=  3.020,000 év,

úgy ( =  3.006,000 év.
A Nap sugárzása egyelőre még folyton növekedőben van, a Föld 

korának imént talált értéke tehát mindenesetre alsó határértéket 
képvisel.
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Feltevés nélküli eredményhez jutunk a sugárzás szigorú törvényé
nek megállapítása által. E czélra tudnunk kell, hogy a STEFAN-féle törvény 
értelmében az abszolút fekete test hősugárzása arányos abszolút hőmér
sékletének negyedik hatványával. Minthogy ezen eredetileg empirikus tör
vény igen tág hőmérsékleti határok között tapasztalati úton igazolást nyert 
és elméletileg is levezethető, valósággal természeti törvény jogával alkal
mazható.

Valamely p sugarú gömbhéj kisugárzásának intenzitása 0  hőmérsék
let mellett ennélfogva

4 7rhp*&\

ha e réteg abszolút fekete volna, és

^nhap^d*

a tényleges körülmények alatt, ha a az abszorpczió koefficziens és h az 
abszolút fekete test által felületegységenkint az üres térbe sugárzott hő, ha 
a sugárzó felület hőmérséklete 1°. Noha ez állandó számértékére jelenleg 
szükségünk nincs, megjegyezhetjük mégis, hogy

;, =  1 , 2 7 8  X 1 0 - »  g r a m m 2k a l o r i a -
cm2 sec

Ha bolometer vagy egyéb radiometer áll rendelkezésünkre, akkor a 
STEFAN-féle törvény segítségével sugárzó, izzó lávának hőmérséklete ez 

úton is meghatározható. Ha ugyanis a láva hőmérséklete 6, a környező 

szabad levegőé akkor

1 =  1,278-X 10“12(04—6$,

és ebből meghatározható 6 ,  ha a bolometeradat I  grammkaloriákra, quad- 
ratcentimeterre és idő másodperczekre van kalibrálva.

Ha most a azon réteg abszorpcziókcefficziense, a melynek vastagsága 
a hosszegységgel egyenlő, akkor általában véve egy dp vastagságú réteg 
elnyelési együtthatója

a =  1 — (1 — a)d«,

és ha dp végtelen kicsiny, megfelelőleg azon ténynek, hogy csak végtelen 
vékony héjban tételezhető fel a sűrűség állandónak, lesz

a =  — lg (1—a) dp.

E szerint tehát a p sugarú és dp vastagságú gömbhéj tényleges kisu
gárzása a térbe

i =  —  4tt/í lg (1 —ájp^dpfl*.
á

Földtani Közlöny. XXXf. köt. 1001.
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Az egész gömb kisugárzása az egyes héjak kisugárzásának összegé
vel egyenlő; meg kell azonban még jegyezni, hogy minden réteg az alatta 
fekvőnek energiáját elnyeletés által gyengíti. A fellépő viszonyok pontos 
mérlegelése e helyen nem lehetséges; a megelőző egyenletből mégis annyi 
látható, hogy az egész gömb kisugárzásának intenzitása arányos lesz a 
gömb térfogatával, tehát egész sugarának köbével és valamely közepes 
hőmérsékletnek negyedik hatványával. A sugárzás arányossága a térfogat
tal (nem a felülettel) gázgömb esetében könnyen belátható, mert hiszen a 
gáz tekintélyes átlátszósága mellett valóban a tömeg minden eleméből ju t
nak sugarak az üres térbe. E szerint

!=&*&*, 18)

a hol azonban K  arányossági faktor még tartalmazza az abszorpcziókoeffi- 
czienst.

Korábbi, a spektralanalizisre vonatkozó tanulmányaim alapján 
kimondhattam, hogy az abszorpcziókcefficziens izentropikus égi testek 
minden pontjában ugyanaz, K  tehát egy pillanatban az egész gömbre 
állandónak tekinthető. Az idővel azonban változó, de oly kis mértékben, 
hogy első közelítésben e változékonyság szintén elhanyagolható. Ha ezen 
megengedhető szabadsággal élünk, akkor a 15) és 18) egyenlet jobb olda
lait egyenlőkké téve, nyerünk

flv
a  - i \ w ,  19)

ha a probléma állandóit az új N  állandóban foglaljuk össze.
A jelen pillanatban ez egyenlet így hangzik

©C=iVr3£ 4, 20)
és ennélfogva osztás á lta l:

G ^dr  _  r*0*_ r 
© dt ' r3£ 4

*

Ámde a nehézségi erők viszonya, midőn a sugár r  és r, adva van

Gi _ f _
& ~  r 2

által, és a 13) értelmében
6)  ̂ _  X*_

~  r4 ‘

A 21) egyenlet ennek értelmében végre
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alakba megy át, és ennek megoldása

X V
t -- -v lognat —- 

C x

vagy a Briggs-féle logarithmusokat hozva be :

t =  2,3026 ~  log - -  , 23)

mint amaz idő, mely alatt a Nap sugara r-ről r -re fogyott.
A kontrakcziónak 16)-ban adott értékével és r=  215 r helyettesítése 

után nyerünk a Föld kora számára

16.220,000 évet.

A Nap korát azon kontrakczió határozza meg, melyet a Nap szenve
dett, mióta a tér hőmérsékletéről mai hőfokára melegedett. E kor 
37.500,000 év, de megjegyzendő, hogy ezen számadat az üres tér hőmér
sékletének nem pontos ismerete miatt nem tarthat igényt nagy pon
tosságra.

A bolygórendszer egyes tagjainak korára millió években most a 
következő táblázatos összeállítást nyerjük:

Kora

Merkur .... 13*3
Yénus ,15'2
Föld 16-2 •
Mars 17*5
Jupiter .... ... 21*2
Saturnus .... 23*0
Uranus 25*1
Neptunus .... 26*5 
Nap ... 37*5

Tekintve a Mars és Jupiter közötti űrt, azt mondhatjuk, hogy az 
egyes bolygók közel egyenlő intervallumokban ( l2/s millió év) választat
tak le.

Az abszorpcziókoefficiens időbeli változásának itt történt elhanyago
lása a pontosabb számítás eredménye szerint alig 1—2 perczenttel változ
tatja az adott számokat. A 23) egyenlet fontosságát emeli, hogy ez minden 
egyensúly számára adódik, tehát a specifikusan feltételezett izentropikus 
egyensúlytól való esetleges eltérés rá befolyást nem gyakorol. Ennélfogva 
tetemesebb javítás csak a Yan der Waals teljesebb gázképletének behoza
tala által várható.

2*
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Még mielőtt az erre vonatkozó számításokat teljességükben végez- 
nők, fogalmat alkothatunk magunknak arról, mi hatása lesz az ered
ményre, ha a gázoknál a feltételezettnél kisebb összenyomhatóságra tekin
tettel vagyunk. Ha a Van der WAA.Ls-féle törvényt a szokott

[l> +  £ )  (V—M =B0

alakban írjuk, akkor az az ideális gáz, mely bizonyos kontrakczió mellett 
ugyanazon hőt veszi fel, mint a reális gáz, könnyen beláthatólag úgy 
jellemezhető, mintha k fajhőviszonya megnagyobbodott volna. A részlete
sebb számítás mutatja, hogy k helyébe

b *
fcl =  fc +  (fc— 1) r

V

teendő, és ezen viszony középértéke a Föld keletkezése óta a legkedvezőt
lenebb feltevést téve, hogy a Nap t. i. ma kontrakczió-képességének hatá

rát érte el, a mi mellett — =  1 lenne,
v

;.i —7 ,5 | 2 m~3- 1 
3.5 lógnak m

vagyis a Napot alkotó tényleges gáz oly ideális gázul fogható fel, mely 
számára a két fajhő viszonya 1*4 helyett 1’425. Ezzel a Föld kora

t=  19*87 millió év. 24)

Lord Kelvin a Föld megszilárdulása óta elfolyt időt egészen más úton és 
más módszerrel 20—40 millió év közöttinek találja*, de megjegyzi, hogy 
nyomós okoknál fogva a kor sokkal közelebb áll az első számhoz. Minthogy 
a Föld első ifjúságában a tetemesen nagyobb kisugárzás folytán kéreg
képződéshez szükséges idő az egész tartamának csak kis törtrészét képez
heti, a két teljesen különböző alapon talált számadat kielégítően összevág, 
úgy hogy a Föld kora számára egyelőre lezárólag 20 millió év tekinthető* 

A pontosabb és szigorúbb számításokba még egy érdekes körülmény 
folyt be, a melyet fontossága miatt hallgatagon mellőzni nem akarok. 
A kormeghatározás ugyanis azon egyenletek „alapján is történhetik, a 
melyeket a hősugárzás helyett a hővezetésre vonatkozólag felállíthatunk. 
A Földre, mint szilárd gömbre, ily számításokat tudvalevőleg már F ourier

* Seottish f'eof’r. Mag. 1900 febr. 61 lap.



A FÖLD KORA. 21

s utána számosán eszközöltek. Biztosabb alapot nyerünk azonban akkor, 
ha ezen módszernél is a Naphoz folyamodunk. Mindezen problémákban 
lényegesen szerepel egy állandó, a melyet a hővezetés állandójának szokás 
nevezni. Ha a Napot gáznak tekintjük, akkor ezen számadat értéke a kine
tikai gázelméletből számítható, de az is lehetséges, hogy a hőátvitel a Nap 
testében rétegről-rétegre nem pusztán vezetés, hanem konvektive, anyag
átvitel által is létrejön, és ekkor ez állandó értéke természetesen sokkal 
nagyobb.

A két lehetőség külön-külön tárgyalva egész határozottsággal arra 
utal, hogy a Nap testében izentropikus egyensúlyának veszélyeztetése nél
kül sugárirányú áramlások vannak, a melyeknek sebessége másodperczen- 
kint mintegy 175 méterre tehető. Ez áramlások fontos szerepet játszanak 
bizonyára a napfoltok, — fáklyák és protuberancziák létrejöttében és a 
bevezetésben elmondottak értelmében kétségbe nem vonható, hogy a Föld 
belsejében is kimutathatók ily állandó áramlások.

Jegyzet Az 1900 ápr. 4-én tartott előadásomban más számbeli eredmé
nyekhez jutottam. Ennek oka, hogy akkor a szoláris állandót Violle sze
rint 28 kilogrammkaloriásnak vettem fel. Ezóta pontosabb mérések ered
ményei jelentek meg, a melynek értelmében ez a szám 40-re javítandó. 
A Nap kontrakcziója tehát az előadásomban adott értékhez képest 10: 7 
arányban nőtt, a Föld kora ugyanez arányban kisebbedett.


