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MORPHOLOGICAL PROOFS OF THE EXPANSION OF THE MOON

This study discusses those lunar surface configurations which are proving by 
way of morphology the expansion of the Moon. The theory of the expansiun of 
the Earth is, at the same time, ccumically supported.

A HOLD TÁGULÁSÁNAK MORFOLÓGIAI BIZONYÍTÉKAI
HÉDERVÁRI PÉTER

A régebbi elméletek szerint a Hold —  mint a Föld is — az állandó 
hülés következtében egyre kisebb és kisebb térfogatra zsugorodik. Ez a 
felfogás nehézségeket okoz bizonyos holdfelszíni képződmények kialaku
lásának magyarázatában. Ha azonban a Hold tágulását tételezzük fel, 
akkor szinte valamennyi képződmény keletkezésének kérdésére választ 
nyerünk. Az alábbiakban azoknak a holdfelszíni alakzatoknak a leírására 
szorítkozunk, amelyek morfológiailag a Hold tágulását igazolják. Ez egyúttal 
kozmikus alátámasztását adja a Föld tágulásáról felállított elméletnek [1].

*
Egy C tehetetlenségű, forgási ellipszoid alakú M  tömeg relatív tehe

tetlenségi nyomatékán a
C

M  • a2

számot értjük, ahol a az ellipszoid fél-nagytengelye.
Homogén gömb relatív tehetetlenségi nyomatéka 0,400, a Hold 

relatív tehetetlenségi nyomatéka 0,397 [2]. (A Föld relatív tehetetlenségi 
nyomatéka 0,334.)

Ebből az következik, hogy a Hold sűrűsége alig növekszik a centrum 
felé, s még a középpontban sem haladja meg a 3,9 g cm~s-t. Átlagsűrűségét 
tehát a földköpenyéhez hasonlíthatjuk.

Feltehető, hogy a Holdnak nincs központi magja.
A Holdat felépítő kőzetek legnagyobb része valószínűleg gránitszerű, 

olivinszerű vagy bazaltszerű. Armellini szerint a felszín anyaga a hegyek 
területén trachit és horzsakő; a medencék területén pedig főleg bazalt.

A kézirat 1956. augusztus 8-án érkezett be.
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ш A Hold homogén felépítése és a központi mag hiánya arra mutat, 
hogy az eredetileg elfajult állapotban levő centrális anyag teljes mérték
ben átalakult. Ha tehát a Hold a Földhöz hasonlóan tágult, akkor való
színűnek látszik, hogy a tágulás folyamata már befejeződött.

*
A holdfelszín jellegét a^gyűrűshegységek, a hosszan húzódó mély 

rianások és szakadékok, jellegzetes törések, több ezer kilométer hosszú 
és néhol 7•—9000 m magas hegyláncok, mélyenfekvő, nagy kiterjedésű 
medencék, valamint az egyes nagyobb kráterekből sugárszerűen szétágazó, 
a környezettől eltérő színű és fényességű sávképződmények adják meg.

A következőkben?azokat a felületi képződményeket soroljuk fel, 
amelyeknek eredete a Hold tágulására vezethető vissza.

*

I. A Pctavius kráter nagy szakadék a
A holdkorong délnyugati pereménél levő Petavius kráternél olyan 

szakadék található, amely áthatol a sáncfalon, kettéválasztja azt és a 
gyűrűshegységen kívül is folytatódik (1. ábra).

1. ábra. A Petavius kráterben keletkezett, szakadékok. Figyelemreméltó, hogy 
a legnagyobb szakadék kettéválasztja a sáncfalat



A  Hold tágulásának morfológiai bizonyítékai 11

Ez a képződmény a Hold tágulásának figyelemreméltó bizonyítéka, 
mert kétségtelen, hogy a kráterfal eredetileg minden részében össze
függött és részei csak akkor váltak el egymástól, amikor a gyűrűshegység 
átmérőjénél kezdetben
rövidebb szakadék hosz- 
szanti mérete a holdfel- 
.szín folyamatos tágulása 
következtében megnőtt.

2. Az alpesi völgy

2. ábra. A  Plató kráter, az Alpok és az alpesi völgy

A 3500—4000 m 
magas holdbéli Alpokat 
a hegység irányára kö
zel merőlegesen húzódó, 
igen mély szakadék 
vágja ketté, amelyet az 
irodalomban az alpesi 
völgy néven tartanak 
számon (2. ábra).

Mivel a Holdon je
lentős légköri vagy fo
lyóvízi erózió nem téte
lezhető fel, nem ma
gyarázhatjuk másként 
ezt a — földi Grand 
Canonnál közel két
szerié mélyebb —  sza
kadékot, mint a Hold 
tágulásának következmé
nyét.

3. A Rlieita völgy
A holdkorong dél

nyugati részén az alpesi 
völgynél közel kétszerte 
hosszabb és szélesebb 
völgyszerű képződmény 
ismeretes, amely a ha
sonló nevű gyűrűshegy
ség közeléből kiindulva 
déli irányban húzódik.

A Rheita völgy (3.
ábra) kettéválaszt egy krátert,3 * 5 úgyhogy ebben az esetben is a Hold tá
gulásának következtében végbement felületi felszakadás morfológiai bizonyíté
kát láthatjuk.

ábra. A Rheita völgv
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A három példa együttesen arra enged következtetni, hogy a kráterek, 
gyűrűshegységek és az egész kiemelkedett holdfelszín az első, kialakult 
holdkérget képviseli, amelyet később a tektonikai erők szétszabdaltak. 
A kráterek semmi esetre sem lehetnek meteoritek becsapódási helyei, 
ha ugyan egyik-másik kisebb kráter keletkezhetett is így.

*

4. A Tycho kráterből sugarasan szétágazó képződmények

Ezek a képződmények Graff szerint [3] olyan repedések, amelyek 
a Hold legnagyobb gömbi főkörei mentén haladnak, ha pólusként a hold
korong délkeleti részén elhelyezkedő Tycho krátert tekintjük (4. ábra). 
Elrendeződésük emlékeztet a Mare Imbrium medencében észlelhető töré
sekére (5. ábra), azzal a különbséggel, hogy kiindulási pontjuk sokkal 
határozottabban kijelölhető, mint a medencebeli töréseknél. Ez utóbbiak
nál ugyanis a Plató krátertől északra és az Anaxagoras krátertől keletre 
eső terület képviseli a törések kiindulási övezetét.

4. ábra. A Tycho kráterből kiinduló törésrendszer. S: Stevinus kráter, M: Mene- 
laus, T : Thales kráter. A pontozott görbék a legnagyobb gömbi főköröket szem
léltetik — 5. ábra. A Mare Imbrium medence törésvonalai és a környező kráterek
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Az albedo-vizsgálatok szerint a Tycho (és néhány más, nagyobb 
kráter, például a Copernicus, a Kepler, a Furnerius stb.) környékén meg
figyelhető, hogy a sugarasan szétágazó repedéseket, az úgynevezett 
sugársávokat a környező felszín magasságáig más törésmutatójú, illetve 
más jényvisszaveröképességü anyag tölti ki, mint a szomszédos területeket. 
A képződmények repedés jellegét igazolja az a körülmény, hogy az útjukba 
kerülő valamennyi felületi alakzaton akadálytalanul áthatolnak.

A sugársávképződméngek a Hold felületének azokat a részeit jelzik, 
ahol a geológiai múltban nagymérvű felrepedés történt.

5. Az Aridaeus- és Hyginus-rianások
A mintegy 450 Hold-rianás közül a legfeltűnőbbek az Aridaeus- és 

Hyginus-rianások, amelyek a látható holdkorong középponti részén 
helyezkednek el. Létezésük szintén a holdfelszín tágulására utal, mert az 
útjukba eső krátersáncokat és egyéb felületi tárgyakat kettéválasztják 
és keresztülhatolnak rajtuk.

(í. A Mare Humorúm medencéjének szakadékai
A Mare Humorúm néven ismert medence a holdkorong délkeleti 

pereménél található. A medence délnyugati szegélyén levő három párhuza
mosan elhelyezkedő szakadék ívszerű lefutása jellemző a földi mélytengeri 
árkokra is. A medence északkeleti pereménél hasonló, ívszerű lefutású 
szakadékokat találunk. A Mare Humorúmtól délnyugatra levő rianások 
egy középponti részből csillagszerűen szétágazva haladnak.

Mindezek a szakadékképződmények —  az Aridaeus- és Hyginus- 
rianásokhoz hasonló módon —  akadálytalanul áthatolnak a felületi 
tárgyakon; tehát kétségtelenül az illető alakzatok létrejötte után, a felület 
tágulása következtében keletkeztek.

7. A Triesnecker kráter környékének rianásai
A Triesnecker kráter igen közel helyezkedik el a látható holdkorong 

középpontjához. A kráter nyugati oldalánál, de mára gyűrűshegység terü
letén kívül fekvő pontból, mint centrumból, több nagy rianás indul ki 
(6. ábra). Ezek némelyike távolabb két vagy több részre ágazik szét; 
mások az Aridaeus és Hyginus rianások rendszeréhez csatlakoznak.

Tekintettel arra, hogy a Triesnecker-környéki rianások nem magából 
a kráterből indulnak ki, kétségtelenül nem közvetlenül a Triesnecker 
gyűrűshegységet kialakító erők hatására képződtek, hanem a Hold tágu
lásakor a kéregben fellépő feszültségek eredményeként.

8. A medencék, mint felszakadás eredetű képződmények
A Hold medencéinek szerkezetében éppúgy megtaláljuk a felszaka- 

dásos eredetre utaló tagolódást, mint a Föld esetében az Antarktisz és 
Afrika között, valamint az Új-Zélandtól keletre eső óceáni területeknél [1].
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A kép mindenesetre olyan, mintha a jelenlegi Hold-medencék helyén eredetileg 
csak kör vagy ellipszis alakú szinklinálisszerű bemélyedések alakultak volna 
ki, amelyek azután a további tágulás következtében helyenként össze
értek volna egymással, míg végül is az éles határok elmosódtak és a me
denceterületek ma már közvetlenül átnyúlnak egymásba. Figyelemre
méltó ebből a szempontból egyes irányok kitüntetett szerepe; különösen

az alpesi völgy, valamint 
a Kaukázus és Appennin- 
hegységek közötti terület 
(7. és 8. ábrák).

Az elsődleges szinkli- 
nálisszerű mélyedést jelen
leg a Mare Crisium ellip
szis alakú, teljesen zárt 
medencéje képviseli. Franz 
szerint [4, 5] valamennyi 
többi Hold-medence mé
lyebb, mint a Mare Cri
sium, amely egyszersmind 
egyike a legkisebb kiterje
désű medencéknek. A leg
mélyebben fekvő területe
ket az Oceanus Procella- 
rumban találjuk. Az Ocea
nus Procellarum a legna
gyobb kiterjedésű medence 
a Hold felszínén.

9. A Mare Frigoris 
medencéje

Igen érdekes a Mare 
Frigoris Hold-medence te
rülete, amely a látható hold
korong északi peremrészé
hez közel található.

A medence két szem
közti partvonalának lefutásában hasonlóság mutatkozik. A medence 
alakja a Vörös-tenger tükörképére emlékeztet. A  táguláskeltette feszültségek 
a Földön és a Holdon hasonló alakú medenceképződményeket eredmé
nyeztek. A felszakadásos jelleg mellett bizonyítanak a Mare Frigoris és 
az azt környező terület törésvonalai is (9. ábra), különös tekintettel az 
alpesi völgyre, amely pontosan az egyik felszakadási tengely vonalának 
folytatásába esik.

*

A legjellegzetesebb holdfelszíni alakzatok, különösen a kráterek és 
medencék kialakulásának kérdésével számos szerző foglalkozott [6, 7, 8, 9].

6. ábra. A Triesnecker kráter környékén levő 
rianások
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Számunkra igen érdekesek azok a modellkísérlett vizsgálatok, amelyek a 
holdfelszín tágulásának lehetőségét is figyelembe veszik.

Ilyen természetű kísérleteket hajtott végre nemrégiben Ruus [8j. 
Sikerült kimutatnia, hogy plasztikus anyagok nyújtásánál először kicsiny, 
kör alakú mélyedések képződnek. Tendencia mutatkozik páros- vagy

7. ábra. A  Hold jelentősebb me
dencéi, mint felszakadásos képződ
mények. 1 : Mare Foecunditatis; 2 : Mare 
Nectaris; 3: Mare Tranquillitatis; 4: 
Mare Crisium; 5: Mare Serenitatis; 
6: Marc Imbrium; A : Apenninek;
A. V .:  alpesi völgy; K : Kaukázus; 

É: északi pólus

8. ábra. a) A  Hold jelentősebb me
dencéi, mint felszakadásos képződ
mények : 1 : Mare Nubium ; 2 : Маге 
Humorúm; 3: Oceanus Procellarum; 
4 : Sinus Roris ; 5 : Mare Imbrium : 
6: Mare Serenitatis; A : Appenninek; 
K : Kaukázus; A. y. : alpesi völgy; É: 
északi pólus, b) Összehasonlításként : 
felszakadásos eredetű medence Afrika 

és Antarktisz között

többszörös mélyedések kialakulására, amelyek a Hold úgynevezett kráter
láncainak [9] felelnek meg (10. ábra).

Ruus kísérletei szerint egy tágítható ballon felszínén —  amelyen 
plasztikus anyagot helyeztek el —  a Hold felszínére emlékeztető deformációs 
képződmények alakulnak ki. A félfolyós állapotban kialakult gyűrűs- 
hegységszerü alakzatok létrejötte után a felület további növekedése a már 
megszilárdult felszíni anyagban repedéseket eredményez. Gyakran egy 
pontból sugárszerűen szétágazva húzódó repedések keletkeztek, amelyek-
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10. ábra. A Ptole- 
raäus kráterlánc 
(Ptolemäus, Arzac- 
hel, Alphonsus krá

terek)

9. ábra. a) A Mare Fri- 
goris medence (F), mint 
felszakadásos eredetű kép
ződmény. P: Plató kráter; 
A. V. : az alpesi völgy; É: 
a Hold északi pólusa. A 
pontozott vonalak a terü
let töréseit szemléltetik. 
A bevonalkázatlan me
dencerész a Vörös-tenger 
tükörképére emlékeztet. 
b) Összehasonlításként: a 
Vörös-tenger (VT) környé
kének törésvonalai; É: 

észak iránya
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nek belsejében az anyag összetöredezett. Ezt a jelenséget Ruus a Tycho 
kráter már említett sugársávjaihoz hasonlítja.

A kísérletek során nyert eredmények tehát megerősítik azokat a 
megállapításainkat, amelyeket az előbbiekben vázoltunk.
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