
Till läsaren. 
Detta är ett utkast till översättning till svenska av Jean-Baptiste Fouriers franska originaltext 
Mémoire sur les température du globe terrestre et des espaces planétaires, från 1824. 
Översättningen har gått till så att jag först överfört texten från en faksimil i PDF till redigerbar text 
via OCR. Denna text har sedan överförts till en textredigerare där OCR-överföringen rättats, Adobe 
OCR tolkar inte alla bokstäver korrekt, även smuts på den inscannade sidan kan påverka. Därefter 
har texten översatts med hjälp av Google translate till svenska. Denna text har rättats och redigerats 
i ett annat dokument. Jag kan lite franska sedan skolan och översätta text går ganska bra. Jag har 
sökt formulera begriplig svenska av Googles ibland rena vansinnigheter. Ofta har jag fått tolka mig 
fram med lexikon och grammatik. Det är den resultatet av detta arbete som presenteras här. 

Anledningarna till översättningen är flera. Naturligtvis utmaningen, men främst för att det i 
klimatdebatten hänvisas till Fourier från båda sidor, på ett sådant sätt att ena sidan måste ha fel om 
Fourier. Frågan gäller om Fourier liknat atmosfärens inverkan på Jordens temperaturer vid ett 
växthus. Jag kan inte finna någon sådan liknelse. Tvärtom konstaterar han att om atmosfären ska 
fungera som luften innestängd i en glaslåda måste luften på någon höjd i atmosfären bli fast som 
glas, för att förhindra konvektion, vilken är den främsta processen för värmetransport i atmosfären. 
Ytterligare ett skäl är mina studier i idéhistoria. Här erbjöds en originaltext, något man är väldigt 
intresserad av för kontexten för att kunna göra en bättre tidsenlig tolkning. Därför har jag inte 
översatt till bästa moderna svenska. Det vore att förse Fouriers text med vår tids ögon, vilket skulle 
förfela hela syftet. Istället vill jag försöka låta Fouriers tankar gå ofiltrerade genom översättningen, 
så att vi kan försöka göra oss en bild såväl kontext som tidsanda. 

Tidsandan var sådan att akademisk text inte skulle vara lättillgänglig, den skulle spegla skribentens 
höga bildning genom att vara invecklad och svårtillgänglig. En annan omständighet man får se upp 
med är den franska vanan att använda dubbla negationer. Fourier använder ofta omskrivningar, jag 
är fortfarande osäker på om han gör det för det tillhörde epoken och andan, eller om han inte hade 
vår tids vetenskapliga vokabulär tillgänglig. Typexemplet är när han skriver l’enveloppe terrestre, 
vilket jag konsekvent översatt till Jordens hölje, förutom sista gången det används, där jag översatt 
till jordskorpan. Detta för att han då uteslutande resonerade om Jordens fasta materia. 
Jag har också skrivit Jorden med stor bokstav när det handlar om Jorden som planet, himlakropp, 
sfär eller klot. 
Det finns dubbla sidhänvisningar och återkommande rubriker. Sidhänvisningarna finns båda i den 
PDF jag använt, eftersom den är ett återtryck av en tidigare text. Rubrikerna med sidangivelse som 
börjar med 569 (570 är den första som skrivs ut) tillhör PDF:en, är växelvis höger och vänster sida.  
Sidnumreringen som börjar med  72 är den som tillhör hans originalmanus, vilket kopierats in i 
PDF:en. Jag har behållit allt detta för att underlätta orienteringen om man vill jämföra med 
originaltexten. 

Jag har gjort så gott jag har kunnat med mina begränsade kunskaper i franska. Förhoppningsvis har 
jag inte förvanskat textens vetenskapliga betydelse på någon punkt. Att texten i översättning kan 
formuleras bättre tar jag för givet. Med god återkoppling från läsare kanske en sådan revision blir 
möjlig. 

Mycket nöje med läsningen! 

Om vetenskapen år 1824. 
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Koldioxid var den första gas som beskrevs vetenskapligt, av holländaren Jan Batist van Helmont år 
1640. Isaac Newton lanserade infinitesimalkalkylen (integraler) år 1666 (samma år som London 
brann. Han hade beskrivit gravitationen 1687, bland annat för att bekräfta Keplers teori om 
planternas rörelser. Anders Celsius föreslog en hundragradig (metrisk) temperaturskala 1742. Denna 
vändes rätt av Linné 1745. JH. Lambert föreslog 1779 att den absoluta nollpunkten för temperatur 
är -270°C, vilket Fourier förmodligen räknade med. Den riktiga bestämningen till -273,15°C gjorde 
Lord Kelvin 1848. Det metriska systemet infördes i Frankrike 1799, Sir William Herschel upptäckte 
infraröd strålning år 1800, Napoleon dog 1821. 
1824 var 54 grundämnen kända. Där ingick också de tre viktiga gaserna väte, syre och kväve. 
Fransmannen Carnot började detta år systematisera observationer om temodynamik för att förbättra 
ångmaskiners verkningsgrad. Lord Kelvin var den förste att formulera termodynamikens 
grundprinciper år 1854. 

PM OM TEMPERATURER PÅ JORDKLOTET OCH ANDRA PLANETER. 
Av M. J-B FOURIER. 
Frågan om jordytans temperaturer, en av de viktigaste och svåraste i naturvetenskapen, består av 
ganska olika element som måste övervägas ur en allmän synvinkel. Jag tänkte det vore fruktbart att 
kombinera de viktigaste konsekvenserna av denna teori i en enda skrift; De analytiska detaljer som 
utelämnas här återfinns för det mesta i de verk som jag redan har publicerat. Jag ville framför allt 
presentera för fysiker, en sammanhållen utveckling av dessa fenomen och de matematiska 
relationerna mellan dem. 
Värmen på jordklotet härrör från tre källor som först måste särskiljas. 
1. Jorden värms upp av solstrålarna, vars ojämna fördelning ger mångfalden av klimat. 
2. Omges av den för planeterna gemensamma rymdens temperatur, utsätts för bestrålning från 
otaliga stjärnor som omger solsystemet på alla håll. 
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3. Jorden har bevarat i det inre av sin massa en del av den ursprungliga värmen, som den innehöll 
när planeterna bildades. 
Med tanke på var och en av dessa tre orsaker, och de fenomen de ger upphov till, kommer vi att 
göra det så klart som möjligt att, enligt vad vetenskapen medger idag, de främsta dragen hos dessa 
fenomen. 
Vårt solsystem är befinner sig i ett område i universum där alla punkter har en gemensam och 
konstant temperatur, bestämd av strålar av ljus och värme som utsänds av alla omgivande stjärnor. 
Denna kalla temperatur i planethimlen är något lägre än den för jordens polära områden. Jorden 
skulle ha samma temperatur som himlen, om inte två orsaker samverkade till att värma den. Den 
ena är den inre värmen som detta jordklot innehöll när planeterna bildades, och endast en del av den  
[värmen] sipprade ut genom ytan. Den andra orsaken är den kontinuerliga verkan av solstrålarna 
som har trängt igenom hela massan, och som upprätthåller jordytans olika i klimat. 
Jordens ursprungliga värme orsakar inte längre någon märkbar effekt på ytan; men den kan vara 
enorm i jordens inre. Temperaturen på ytan överträffar inte med en trettiondel av 
hundragradersskalan [Celsius] det slutliga värdet som den kommer att nå: det har först minskat 
mycket snabbt; men i sitt nuvarande tillstånd fortsätter denna förändring med extrem långsamhet. 
Observationer som hittills samlats indikerar att de olika punkterna längs en gemensam vertikal linje 
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i den fasta jorden är allt varmare eftersom djupet är större och denna ökning har uppskattats till en 
grad per 30 eller 40 meter. Ett sådant resultat förutsätter en mycket hög inre temperatur; det kan inte 
komma från solstrålarnas verkan: det förklaras naturligtvis av den ursprungliga värmen som jorden 
håller från sitt ursprung. 
Denna ökning, cirka en grad per 32 meter, kommer inte alltid att vara densamma, den minskar 
gradvis under många århundraden (många mer än trettio tusen tusen år) kommer att passera innan 
det sänks till hälften av dess nuvärde. 
Om andra orsaker vilka hittills ignorerats kan förklara samma fakta, och om det finns andra källor, 
som allmänt eller oavsiktligt, kan avslöja något om markvärmen, kommer de att upptäckas genom 
att jämföra resultaten av denna teori med observationer. 
De strålar av värme som solen skickar oavbrutet till jorden, skapar två mycket tydliga effekter: en är 
periodisk och verkar helt i dess yttre hölje, den andra är konstant; och kan observeras i jordens inre, 
till exempel 30 meter under ytan. Temperaturen på dessa ställen genomgår inte någon märkbar 
förändring under året, den är konstant; men den är väldigt olika i olika klimat, det beror på 1

solstrålarnas återkommande verkan och ojämna exponering av ytan, från ekvatorn till polerna. Vi 
kan beräkna den tid förflutit för att nå den inverkan solens strålar haft för att skapa den mångfald av 
klimat som vi observerar det idag. 
Alla dessa resultat överensstämmer med de dynamiska teorier 
72. 

572 PM OM TEMPERATURER 
vilka har uppmärksammat oss på stabiliteten hos jordens rotationsaxel. 
Den periodiska effekten av solvärme består av dagliga eller årliga variationer. Denna faktaordning 
återges exakt och i alla detaljer av teorin. Jämförelsen av resultaten med observationerna kommer 
att tjäna som mått på de ledningsegenskaper som ges av de ämnen vilka utgör Jordens hölje. 
Närvaron av atmosfären och dess vatten har som effekt att göra värmefördelningen mera enhetlig. I 
havet och sjöarna flyter de kallaste molekylerna, eller snarare de med högsta densitet, kontinuerligt 
mot de lägre regionerna och värmerörelserna på grund av denna orsak är mycket snabbare än de 
som uppnås i de fasta massorna på grund av ledande egenskaper. Den matematiska undersökningen 
av denna effekt skulle kräva exakta och många observationer: de skulle tjäna för att identifiera hur 
dessa inre rörelser hindrar effekterna av jordens ursprungliga inre värme från att vara mätbar i djupa 
av vatten. 
Vätskorna leder stark värme; men de har, precis som de luftiga medierna, egenskapen att 
transportera den snabbt i vissa riktningar. Detta är samma egenskap som i kombination med 
centrifugalkraften förskjuter och blandar alla delar av atmosfären och havet, det upprätthåller 
regelbundna och enorma strömmar. 
Tillförsel av luft förändrar kraftigt effekterna av värme på jordens yta. Solens strålar, korsar de 
atmosfäriska lagren kondenserade av sin egen 

PÅ JORDKLOTET. 573 
vikt, värmer dem väldigt ojämnt: de: vilka är mer sällsynt som också är kallare, eftersom de släcker 
och absorberar en mindre del av dessa strålar. Värmen från solen anländande i from av ljus har 
egenskapen att penetrera genomskinliga fasta material eller vätska, som den nästan helt förlorar när 
den omvandlas i kontakt med jordmateria, till mörk strålningsvärme. 

 Fourier använder genomgående ordparet sensible - insensible, vilket på svenska bör bli mätbar - 1

omätbar, märkbar - omärkbar, icke noterbar, beroende av hur orden faller i omgivande text.
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Denna distinktion mellan ljus värme och mörk värme förklarar temperaturhöjningen som orsakas av 
transparenta kroppar. Massan av vatten som täcker en stor del av världen, och det polära is, bjuder 
mindre motstånd för den rika ljusa värmen än den mörka värmen, som återvänder i motsatt riktning 
till den yttre rymden. Närvaron av atmosfären ger en effekt av liknande slag, men, i det nuvarande 
tillståndet av teorin och avsaknaden av jämförande observationer kan den ännu inte exakt 
definieras. Hur som helst, man kan inte tvivla på att effekten på grund av den inverkan solljus på en 
fast kropp av en extremt stor dimension inte avsevärt överträffar vad som skulle observeras genom 
att exponera en termometer i ljuset från denna stjärna. 
Strålningen till de högsta skikten i atmosfären där kylan är mycket intensiv och nästan konstant, 
påverkar alla väderförhållanden vi ser: det kan göras mer påtagligt genom reflektion mot ytan av 
konkava speglar. Närvaron av moln som avskärmar dessa strålar tempererar nätternas kyla. 
Man kan se att jordens yta är placerad mellan en fast massa, vars inre värme kan 

574 PM om TEMPERATURER 
överföras från dess glödande ämnen, och ett kraftigt skal vars temperatur är lägre än den som får 
kvicksilver att stelna. 
Alla föregående konsekvenser gäller för andra planetariska kroppar. De kan betraktas som placerade 
i ett hölje, vars gemensamma och konstanta temperatur är något lägre än den vid de jordiska 
polerna. Denna gemensamma temperatur i himlen är densamma på ytan på de mest avlägsna 
planeterna; den totala inverkan av solens strålar, även förhöjda av ytans egenskaper, skulle vara för 
svag att orsaka mätbara effekter; och vi vet, från Jordens egenskaper, att i planeterna, vars bildning 
inte kan vara mindre forntida, finns det inte längre på ytan någon temperatur från dess egen värme. 
Det är likaledes troligt att polernas temperatur för de flesta planeter är måttligt över planeternas 
omgivande rymd. När det gäller den genomsnittliga temperaturen som var och en av dessa kroppar 
erhåller från solens verkan, är det inte känt, eftersom det kan bero på närvaron av en atmosfär och 
ytans tillstånd. Man kan bara approximera den genomsnittliga temperaturen som jorden skulle 
förvärva, om den transporterades till samma plats som planeten. 
Efter denna exposition kommer vi successivt att undersöka de olika delarna av frågan, och vi måste 
först uttrycka en anmärkning som sträcker sig till alla dessa delar, eftersom den grundas på 
karaktären av avvikelserna för  beräkningar av värmerörelser. Den består av effekterna som kommer 
från var och en av de tre orsakerna 

PÅ JORDKLOTET. 575 
som kan beräknas separat, som om var och en av dessa orsaker existerade ensamma. Det är då 
tillräckligt att kombinera de partiella effekterna; de är sammanlagda fritt som kropparnas sista 
svängningar. 
Vi kommer först att beskriva de viktigaste principiella resultaten avseende solstrålarnas långvariga 
verkan på jordklotet. 
Om en termometer placeras på ett betydande djup under ytan på den fasta jorden, till exempel vid 
40 meter markerar detta instrument en fast temperatur. 
Detta faktum är observerat i alla delar av världen. Denna djuptemperatur är konstant för en viss 
plats; men det är inte detsamma i olika klimat. Det minskar vanligtvis när man rör sig mot polerna. 
Om vi observerar temperaturen på punkterna mycket närmare ytan, till exempel vid en meter eller 5 
eller 10 meter djup märker vi väldigt olika effekter. Temperaturen varierar under en dag eller ett år; 
men vi först gör vi en abstraktion av Jordens hölje där dessa variationer uppnås, och antar att vi kan 
bortse från detta hölje, vi betraktar temperaturerna som fasta på alla punkter på den nya ytan av 
klotet. 
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Det är tänkbart att massans tillstånd fortlöpande varierar eftersom den mottar värme inifrån. Detta 
varierande tillstånd av inre temperaturer har förändrats i grader, och har närmat sig mer och mer av 
ett slutligt tillstånd som inte är föremål för någon förändring. Så varje punkt i den fasta sfären har 
förvärvat och upprätthåller en slutlig temperatur, 

576 PM om TEMPERATURER 
vilken inte beror på [lokala] omständigheter för denna punkt. Det slutliga tillståndet i massan, vars 
värme trängde igenom alla delar, är exakt jämförbar med den hos en vas som genom öppningar 
ovanför vätskeytan mottar vätska som ger en konstant nivå och släpper ut en exakt lika stor mängd 
oberoende av en eller flera andra faktorer. 
Således har solvärme ackumulerats i det inre av jordklotet, och förnyas kontinuerligt där. Den 
tränger in i ytan nära ekvatorn och avgår genom polarområdena. Den första frågan för det här 
[forsknings-]området, som har lagts fram för beräkning, återfinns i ett PM som jag läste vid Institut 
de France i slutet av 1807, artikel 115, sidan 167: Detta stycke är deponerat i arkivet hos 
Vetenskapsakademin. Jag behandlade sedan den här första frågan för att erbjuda ett belysande 
exempel på tillämpningen av den nya teorin som framgår av PM:et och för att visa hur analysen 
visar de vägar som solvärme följer i det inre av jordklotet. 
Om vi nu återgår till Jordens yttre hölje, vars punkter inte ligger så djupt att deras temperaturer har 
blivit fixerade, märker vi en ordning med mer sammansatta fakta, av vilka vår analys ger det 
fullständiga uttrycket. På ett medelmåttigt djup, som 3 till 4 meter, varierar den observerade 
temperaturen inte under varaktigheten av varje dag; men det ändras mycket märkbart under ett år; 
det stiger och faller växelvis. Omfattningen av dessa variationer, det vill säga skillnaden mellan 
högsta och lägsta temperatur, är inte samma vid alla djup; den är allt mindre som avståndet till 

PÅ JORDKLOTET. 577 
ytan är större. De olika punkterna i samma vertikala linje når inte samtidigt dessa extrema 
temperaturer. Variationsintervallet , årstiderna som motsvarar de högsta, genomsnittliga eller lägsta 2

temperaturerna, ändras med positionen för punkten i vertikal led. Det är lika som med 
värmemängder som faller och stiger växelvis, alla dessa värden har vissa relationer mellan sig, 
vilket experimenten indikerar, och vilket analysen uttrycker mycket tydligt. De observerade 
resultaten överensstämmer med de som tillhandahålls av teorin; det finns inget naturfenomen som 
är bättre förklarat. Den genomsnittliga årstemperaturen för varje vertikal punkt, det vill säga 
medelvärdet av alla observationer vid en sådan punkt under ett år, är oberoende av djupet. Det är 
samma för alla punkter i vertikalen, och följaktligen det som man skulle observera omedelbart 
under ytan: det är den djupa omgivningens fasta temperatur. 
Det är uppenbart att vi med uttalandet av detta förslag gör en abstraktion av jordens inre värme, och 
än tydligare de tillkommande orsaker som kan påverka resultatet i en specifik omgivning. Vårt 
huvudsakliga syfte är att känna igen de allmänna fenomenen. 
Vi har sagt ovan att de olika effekterna kan betraktas separat. Vi måste också observera, i 
förhållande till alla de numeriska utvärderingarna som nämns i detta PM, att de presenteras endast 
som exempel på beräkning. Korrekta meteorologiska observationer är nödvändiga för att 
tillhandahålla nödvändiga data, de som skulle tillkännage värmekapaciteten och permeabiliteten hos 
de ämnen 
1824. 73 

 Skulle kunna översättas med begreppet årsmån på svenska.2
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jordklotet består av, för dagen är de för osäkra och för begränsade för att kunna vara till nytta vid 
beräkningen av exakta resultat; men vi anger dessa siffror för att visa hur formlerna ska tillämpas. 
Som närmevärden till dessa bedömningar är de mycket bättre anpassade för att ge en bra 
uppfattning om fenomenen än allmänna uttryck som saknar numeriska tillämpningar. 
I de delar av höljet närmast ytan stiger och faller temperaturen under loppet av ett dygn. Dessa 
dagliga variationer upphör att vara mätbara vid djupet 2 eller 3 meter. Där kan vi endast observer de 
årliga variationerna, som även de försvinner på större djup. 
Om jordens rotationshastighet runt sin axel blir ojämförligt större, och om det sker i samma plan för 
denna planet runt solen, skulle dagliga variationer och årliga variationer upphöra att observeras; 
ytpunkterna skulle ha förvärvat och behållit de djupa nivåernas fasta temperaturer. I allmänhet står 
djupet som måste uppnås för att variationerna upphör att vara mätbara i ett mycket enkelt 
förhållande till periodens varaktighet vilket ger samma effekter till ytan. Detta djup är exakt 
proportionellt mot periodens kvadratrots. Det är av den anledningen som de dagliga variationerna 
bara tränger in till ett djup nitton gånger mindre än det där årliga variationer fortfarande observeras. 
Frågan om den periodiska transporten av solvärme har behandlats för första gången och lösts i en 
separat artikel som jag gav till Institut de France i oktober 1809. 

PÅ JORDKLOTET. 579. 
Jag återgav denna lösning i ett artikel som skickades i slutet av 1811, och är tryckt i samlingen av 
mina skrifter. 
Samma teori gör det möjligt att mäta den totala värmemängden, som under ett år bestämmer 
årstidsvariationerna. Syftet med att välja detta exempel på tillämpningen av formler var att visa att 
det finns ett nödvändigt samband mellan lagen om periodiska variationer och den totala 
värmemängden som åstadkommer denna oscillation; på så sätt att med denna lag känd genom 
observationerna i ett givet klimat, kan vi bestämma den mängd värme som tillförs Jorden och 
återvänder till luften. 
Med en sådan lag i åtanke, liknande den som är etablerat i sig själv i det inre av Jorden, finner vi 
följande resultat. En åttondel av ett år, efter att ytans temperatur har stigit till sitt medelvärde, börjar 
jorden värmas upp; solens strålar tränger in i sex månader. Då tar jordens värme en motsatt riktning; 
den går ur och sprider sig i luften och yttre rymden: men den mängd värme som genomgår dessa 
svängningar under ett år erhålls genom beräkning. Om jordens hölje var gjort av en metallisk 
substans, smidesjärn (material som jag valde som exempel efter att ha mätt de specifika 
koefficienterna), skulle den värme som orsakar årstidsvariationen för klimatet i Paris och med en 
kvadratmeter yta, motsvara den som skulle smälta en cylindrisk iskolonn, baserat på denna 
kvadratmeter, och av vilken höjden skulle vara ca 3 m, 1. Även om värdet av de specifika 
koefficienterna ännu inte har uppmätts för de ämnen 
73. 

580 PM om TEMPERATURER 
som bildar jordklotet, inser vi lätt att de skulle ge ett mycket mindre resultat än det som just 
angivits. Den är proportionell mot kvadratroten av produkten av värmekapacitet i förhållande till 
volym och permeabilitet. 
Låt oss nu överväga den andra orsaken till den markbundna värmen som enligt vår uppfattning 
ligger i den planetariska rymden. Temperaturen på detta exakt definierade utrymme är vad 
termometern skulle markera om man kunde föreställa sig att solen och alla planetariska kroppar 
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som åtföljer den upphör att existera och att instrumentet placerades vid någon punkt i himlen som 
för närvarande är upptaget av solsystemet. 
Vi kommer att ange de viktigaste fakta som fick oss att erkänna förekomsten av denna värme som 
är speciell för planetområdena, oberoende av solens närvaro och oberoende av den ursprungliga 
värmen som världen har kunnat bevara. För att förvärva kunskapen om detta enskilda fenomen, är 
det nödvändigt att undersöka vad som skulle vara jordmassans termometriska  tillstånd om den 3

endast mottog solens värme; och för att göra denna undersökning enklare kan det först antas att 
atmosfären är betydelselös. Om det inte fanns någon anledning att ge planetariska utrymmen en 
gemensam och konstant temperatur, det vill säga om den jordiska världen och alla kroppar som 
bildar solsystemet placerades i en kammare som var berövad all värme, skulle vi observera effekter 
som helt strider mot vad vi vet. Polarregionerna skulle drabbas av en enorm kyla, och minskningen 
av temperaturerna från ekvatorn till polerna skulle vara ojämförligt snabbare och mer omfattande än 
den observerade minskningen. 

PÅ JORDKLOTET. 581 
Enligt denna hypotes råder absolut kyla i rymden, om är det möjligt att föreställa sig, alla effekter 
av värme, sådan vi ser på ytan av jordklotet, skulle bero på närvaron av solen. De minsta 
variationerna av denna stjärnas avstånd till jorden skulle orsaka väldigt stora förändringar i 
temperaturerna, excentriciteten hos i jordbanan [runt solen] skulle ge upphov till olika årstider. 
Växlingen mellan dagar och nätter skulle ge plötsliga och helt olika effekter från dem som nu 
existerar. [Jord-]Kroppens yta skulle plötsligt bli utsatt, i början av natten, för en oändligt intensiv 
kyla. Djur och växter skulle inte motstå en så stark och snabb händelse som skulle upprepas i 
motsatt riktning mot soluppgången. 
Den ursprungliga värmen bevarad i det inre av den markbundna massan kunde inte kompensera för 
yttre temperaturen i rymden och skulle inte hindra någon av de effekter som just beskrivits, för vi 
vet med säkerhet, genom teori och genom observationer, att denna centrala värme sedan länge blivit 
omärklig vid ytan, fast den kan vara mycket stor på ett relativt litet djup. 
Vi drar slutsatsen från dessa olika anmärkningar, huvudsakligen via matematisk behandling av 
frågan, att det finns en fysisk orsak som alltid är närvarande som modererar temperaturerna på ytan 
av Jorden, och ger denna planet en grundläggande värme oberoende av solens verkan och den 
ursprungliga värmen som dess inre massa har bevarat. Denna fasta temperatur som Jorden erhåller 
från rymden skiljer sig endast lite från det som mäts vid de jordiska polerna. Den är nödvändigtvis 
lägre än temperaturen 

582 PM om TEMPERATURER 
som huserar i de kallaste länderna; men i denna jämförelse måste vi inbegripa endast vissa 
observationer och inte överväga de oavsiktliga effekterna av en mycket intensiv kyla som skulle 
orsakas av avdunstning, genom våldsamma vindar och genom extraordinär utvidgning av luft. 
Efter att ha erkänt existensen av denna grundläggande temperatur i rymden utan vilken effekterna 
av värme som observeras på Jordens yta skulle vara oförklarliga, lägger vi till att ursprunget till 
detta fenomen är så uppenbart självklart. Det beror på strålningen av alla universums kroppar, vars 
ljus och värme kan nå oss. Stjärnorna som vi ser med blotta ögat, den otaliga mängd stjärnor [som 
kan observeras i] teleskop, eller mörka kroppar som fyller universum, atmosfärer som omger dessa 
enorma kroppar, sällsynta ämnen utspridda i olika delar av rymden, kombineras för att bilda dessa 
strålar som tränger igenom alla områden där planeter vistas. Man kan inte tänka sig att det finns ett 
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sådant system av lysande eller uppvärmda kroppar, utan att erkänna att någon punkt av utrymmet 
som innehåller dem erhållit en bestämd temperatur. 
Det enorma antalet kroppar kompenserar för ojämlikheten hos deras temperaturer och gör 
bestrålningen väsentligen likformig. 
Denna temperatur i rymden är inte densamma i universums olika områden; men den varierar inte i 
de där planeternas kroppar är inneslutna, eftersom dimensionerna av detta utrymme är ojämförligt 
mindre än de avstånd som skiljer det från de strålande kropparna. På alla punkter i jordens bana 
finner man således samma temperatur på himlen. 

PÅ JORDKLOTET. 583 
Det är samma med de andra planeterna i vårt system; de deltar alla lika i den gemensamma 
temperaturen, vilken i stort sett förstärks, för var och en av dem, genom inverkan av solens strålar, 
beroende på avståndet från planeten till den här stjärnan. När det gäller frågan som skulle ha till 
syfte att bestämma den temperatur som varje planet måste uppnå, här är principerna som ger en 
exakt teori. Intensiteten och fördelningen av värme på dessa kroppars yta beror på avståndet till 
solen, lutningen av rotationsaxeln på banan och ytans egenskaper. Det är mycket annorlunda, även i 
sitt medelvärde, från vad som skulle uppmätas av en isolerad termometer som skulle placeras i 
planetens ställe; på grund av dess fasta massa, den mycket stora storleken och utan tvekan 
atmosfärens närvaro och ytans natur vilka skulle samverka för att bestämma detta medelvärde. 
Den ursprungliga värmen som har bevarats i det inre av massan har länge sedan upphört att ge en 
tydligt mätbar effekt på ytan. Jordklotets höljes nuvarande tillstånd gör oss med säkerhet medvetna 
om att den ursprungliga värmen nästan helt har försvunnit på ytan. Vi anser att det är mycket 
sannolikt, enligt vår solsystems konstitution, att temperaturen hos polerna på varje planet, eller 
åtminstone de flesta av dem, skiljer sig endast lite från den i rymden. Denna polära temperatur är 
väsentligen densamma för alla dessa kroppar, även om deras avstånd från solen är mycket olika. 
Man kan erhålla ett gott närmevärde för den värme som Jorden skulle få om den bytte plats med var 
och en av dessa planeter; men själva planetens temperatur kan inte tilldelas; eftersom det skulle 
kräva kännedom om 
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ytan och atmosfärens tillstånd. Men denna osäkerhet uppstår inte längre för kroppar belägna vid 
solsystemets ytterligheter, såsom planeten upptäckt av HerschelI. Inverkan av solens strålar på 
denna planet är nästan omätbart. Temperaturen på dess yta avviker mycket lite från den i 
planetsystemets rymd. Vi har angett detta sista resultat vid en offentlig debatt som nyligen 
levererades i Akademins närvaro. Vi ser att denna konsekvens endast kan gälla de mest avlägsna 
planeterna. Vi känner inte till något sätt att med precision mäta de genomsnittliga temperaturerna 
för de andra planeterna. 
Förflyttningarna av luft och vatten, havsvidderna, Jordens höjd och form, effekterna av mänsklig 
industri och alla oavsiktliga förändringar av Jordens yta påverkar temperaturerna i varje klimat. 
Tecknen på fenomen som orsakas av allmän verkan kvarstår; men de termometriska effekterna som 
observeras vid ytan skiljer sig från de som skulle uppstått utan påverkan av ytterligare orsaker. 
Rörelserna hos vatten och luft tenderar att mildra effekterna av värme och kyla; det gör 
distributionen mer enhetlig; men det skulle vara omöjligt för atmosfärens inverkan att ersätta den 
universella orsaken som bevarar den gemensamma temperaturen i planetariska utrymmen; och om 
denna orsak inte fanns, skulle vi observera, oavsett atmosfärens och havets verkan, enorma 
skillnader mellan temperaturerna i ekvatoriella regioner och vid polerna. 
Det är svårt att veta i vilken utsträckning atmosfären påverkar jordens genomsnittliga temperatur, 
och vi slutar 

 av 8 17



PÅ JORDKLOTET. 585 
att vägledas i denna undersökning med en vanlig matematisk teori. Vi står i skuld till berömda 
resenären M. de Saussure för en erfarenhet som tycks vara mycket lämplig att lyfta i denna fråga. 
Den består i att exponera en vas täckt med en eller flera skivor av mycket transparent glas, 
placeratde på ett regelbundet avstånd ovanför varandra, för solens strålar. Vasens inre är fodrad med 
ett tjockt lager svärtad kork, lämplig för mottagning och lagring av värme. Den uppvärmda luften 
finns i alla dess delar, antingen inuti lådan eller i varje intervall mellan två plattor. Termometrar 
placerade i detta kärl och i övre intervallen markerar värmen som förvärvas i vart och ett av dessa 
utrymmen. Detta instrument exponerades för solen vid klockan 12.00, och i olika experiment har 
dess termometer visat upp till 70, 80, 100, 110 grader och där över (med åttondels noggrannhet?). 
Termometrarna placerade i mellanrummen har visat mycket lägre temperaturer; och avtagande från 
botten av lådan till det översta området. 
Effekten av solvärme på luften i transparenta höljen har observerats under lång tid. Den apparat som 
vi just har beskrivit har till syfte att få värmen att uppnå sitt maximala värde och speciellt att 
jämföra soleffekten på ett mycket högt berg med det som äger rum på en lägre slätt. Denna 
observation är främst anmärkningsvärd för de direkta och omfattande konsekvenser uppfinnaren har 
dragit av den: den har upprepats flera gånger i Paris och Edinburgh och har givit liknande resultat. 
Teorin för detta instrument är lätt att föreställa sig. Det räcker 
1824. 74 
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att poängtera, 1° att den förvärvade värmen är koncentrerad, eftersom den inte byts ut omedelbart 
av ny luft; 2° att värmen som härstammar från solen har egenskaper som skiljer sig från den mörka 
värmen. Strålarna i denna stjärna överförs till en ganska stor del förbi glasen i alla utrymmen och 
till botten av lådan. De värmer upp luften och väggarna som innesluter den: då upphör deras värme 
sålunda att lysa; det behåller bara de gemensamma egenskaperna hos mörk strålningsvärme. I detta 
tillstånd kan den inte fritt genomkorsa glasplattorna som täcker vasen; det ackumuleras mer och mer 
i en kapacitet som är omhöljd med mycket låg konduktivitet, och temperaturen stiger tills den 
ökande värmen exakt kompenseras av den som försvinner. Denna förklaring skulle verifieras och 
dess konsekvenser gjordes mer tydliga, om villkoren varierades, genom att använda färgade eller 
svarta glas och om de utrymmen som innehöll termometrarna var tomma på luft. När vi undersöker 
denna effekt genom beräkning, hittar vi resultat helt och hållet i överensstämmelse med de som 
observationerna har gett. Det är nödvändigt att noggrant beakta denna faktaordning och resultaten 
av beräkningen när man vill veta atmosfärens och vattnets inflytande på den Jordens 
temperaturtillstånd. 
Faktum är att om alla luftlager, vilka bildar atmosfären, bevarar sin densitet med sin transparens och 
bara förlorar den rörlighet som är kännetecknar dem, blir denna en massa av solid luft, som om den 
utsätts för solens strålar, skulle producera en effekt av samma slag som den som just beskrivits. 
Värme, anländer som ljus 

PÅ JORDKLOTET. 587 
till den fasta jorden, skulle den plötsligt och nästan helt förlora egenskapen att kunna korsa de 
avskiljande fasta ämnena; skulle den ackumuleras i atmosfärens nedre lager, vilka sålunda skulle 
förvärva höga temperaturer. Man skulle samtidigt observera en minskning av värme som erhålls 
från jordens yta. Luftens snabba rörlighet i alla riktningar och som stiger när den upphettas, ger den 
mörka värmens strålning i luften minskad intensitet mot effekterna som skulle ske vid en 
transparent och fast atmosfär men förtar inte dessa effekter helt. Minskningen av värme i luftens 
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höga områden upphör inte att ske; det visar att temperaturen ökar genom atmosfärens tryck, 
eftersom värmen möter mindre hinder för att tränga in i luften, i form av ljus, men inte finner 
samma passage i luften när den omvandlats till mörk värme . 4

Vi ska nu undersöka den ursprungliga värmen som jordklotet ägde vid de tidpunkter då planeterna 
bildades och som fortsätter att sprida sig till ytan under inflytande av planethimmelens kalla 
temperatur. 
Åsikterna om en inre eld, en evig orsak till flera stora fenomen, har förnyats under alla åldrar av 
filosofin. Målet jag har bestämt för mig är att veta exakt enligt vilka lagar en fast sfär som 
uppvärmdes av en lång nedsänkning i ett medium skulle förlora denna ursprungliga värme om den 
transporterades i en rymd med en konstant temperatur som är lägre än den hos det första mediet. 
Denna svåra fråga, som ännu inte hörde till matematiska vetenskaper, har lösts av 
74. 
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en ny beräkningsmetod som gäller olika andra fenomen. 
Formen av den jordiska sfäroiden, de regelbundna inre skikten som uppenbarades av experiment 
med pendeln, skiktens ökande densitet med djupet och olika andra slutsatser bevisar att en mycket 
intensiv värme tidigare har trängt in i alla delar av Jorden. Denna värme skingras genom strålning 
till det omgivande rummet, vars temperatur är väsentligt lägre än den för vattnets fryspunkt. Nu 
visar det matematiska uttrycket av kylningslagen att den ursprungliga värmen innesluten i en sfärisk 
massa av så stor dimension som Jorden minskar mycket snabbare på ytan än i de delar som ligger 
på ett stort djup. Dessa behåller nästan all sin värme under en avsevärd tid; och det finns ingen 
tvekan om riktigheten i resultaten, för jag har beräknat dessa tider för metalliska ämnen som är mer 
ledande än Jordens beståndsdelar. 
Men det är uppenbart att teorin inte ensam kan lära oss om de lagar som beskriver fenomenen. Det 
återstår att se huruvida i de lager i Jorden som vi kan tränga in, finns någon indikation på denna 
centrala värme. Om exempelvis under ytan, på djup där de dagliga och årliga variationerna helt 
upphört, temperaturerna ökar längs en vertikal sträcka i den fasta jorden med djupet: alla fakta som 
har samlats in och diskuterats av de skickligaste observatörerna, säger oss om att denna ökning 
fortsätter: den har beräknats vara ungefär en grad för 30 eller 40 meter. 

PÅ JORDKLOTET. 589 
Den matematiska lösningen är avsedd att beskriva de särskilda villkor som kan härledas från detta 
faktum, genom att bekräfta det som ges genom direkt observation och att bevisa att det utpekar, 1° 
platsen för källan till värme, 2° överskottet av temperatur som fortfarande finns kvar på ytan. 
Det är lätt att dra slutsatsen, och det följer dessutom av en exakt analys, att temperaturförhöjningen i 
djupets riktning inte kan framkallas av verkan i solstrålarnas förlängning. Värmen härstammar från 
den stjärna som har komprimerats i det inre av Jorden; men processen har upphört nästan helt; och 
om komprimeringen fortsätter ytterligare, skulle man observera ökningen i en riktning som är precis 
motsatt den som vi just har angivit. 
Orsaken till de djupare skiktens högre temperatur är därför en intern källa med konstant eller 
variabel värme placerad under platser på Jorden där de har kunnat tränga in. Denna orsak höjer 
jordens temperatur över det värde som solens verkan ensam skulle ge. Men detta överskott av ytans 
temperatur har blivit nästan oförnimbart, och vi är säkra på detta, eftersom det finns ett matematiskt 
förhållande mellan värdet av ökningen per meter, och den mängd som ger ytan högre temperatur än 
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den som skulle erhållas om den interna orsaken inte existerade. Det är för oss samma sak att mäta 
ökningen per djupenhet eller för att mäta ytans överskottstemperatur. 
I ett järnklot skulle ökningen av en trettiondels grad per meter bara ge en fjärdedel av en grad 
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på hundragradsskalan [°C] för den aktuella höjden av yttemperaturen. Denna höjning beror enbart 
på den inneboende konduktiviteten hos ämnet som bildar dess hölje, alla övriga förhållanden lika. 
Således är överskottet av temperatur som markytan för närvarande har på grund av denna inre källa 
väldigt litet; det är antagligen mindre än en trettiondels grad på den hundragradiga skalan [°C]. Det 
måste noteras att den sistnämnda konsekvensen gäller alla antaganden som man kan göra om 
orsakens verkan, vare sig den anses vara lokal eller universell, konstant eller variabel. 
När man noga undersöker och enligt den dynamiska teorins principer alla observationer som hänför 
sig till jordens skepnad, kan man inte tvivla på att denna planet har fått en mycket hög temperatur 
vid sitt ursprung och å andra sidan, de termometriska observationerna visar att den nuvarande 
värmefördelningen i det jordiska höljet är det som skulle erhållas om jordklotet hade bildats i en 
miljö med mycket hög temperatur och efteråt kontinuerligt nedkylts. 
Frågan om markbundna temperaturer har alltid intresserat mig som en av de största frågorna i 
kosmologiska studier, och jag hade det främst i sikte vid upprättande av den matematiska teorin om 
värme. Jag bestämde först det variabla tillståndet för en fast sfär som, efter att ha blivit nedsänkt 
länge i en uppvärmd miljö, transporteras till ett kallt utrymme. Jag har också beaktat variationen hos 
en fast sfär som genom att under en tid ha doppats successivt i två eller flera miljöer med olika 
temperaturer genomgår en slutlig kylning i 

PÅ JORDKLOTET. 591 
ett konstant temperaturutrymme. Efter att ha noterat de allmänna konsekvenserna av lösningen av 
denna fråga har jag särskilt granskat fallet där den ursprungliga temperaturen som förvärvats i det 
uppvärmda mediet skulle ha blivit gemensam för hela massan; och att tillskriva sfären en extremt 
stor storlek har jag sökt vad som skulle vara de progressiva minskningarna av temperaturen i 
skikten helt nära ytan. Om man tillämpar resultaten av denna analys på jordklotet för att få veta vad 
som skulle vara följderna av en ursprunglig sammansättning liknande den som vi just har betraktat, 
ser vi att ökningen av en trettiondels grad per meter, som betraktas som en följd av den centrala 
värmen, tidigare var mycket större och nu varierar med extrem långsamhet. När det gäller ytans 
överskottstemperatur varierar den enligt samma lag; den hundraåriga minskningen eller den 
kvantitet som den minskar under ett sekel motsvarar nuvärdet dividerat med dubbla antalet 
århundraden som har förflutit sedan nedkylningen inleddes och som en gräns för denna siffra vilken 
vi erhåller ur historiska monument, sluter vi oss till att från den grekiska skolan i Alexandria och 
fram till vår tid har jordens temperatur inte minskat, av denna anledning, av tre hundradelar av en 
grad. Här finner vi kännetecknen för den konstans som alla de stora fenomenen i universum visar. 
Denna stabilitet är dessutom en nödvändighet, oberoende av varje förhållande till initialtillståndet, 
eftersom det aktuella överskottet av temperaturen är extremt litet och det kan inte minska en 
obestämt lång tid. 
Effekten av den ursprungliga värmen som jorden har bevarat 
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har sålunda blivit omätbar vid det markbundna höljets yta; men det manifesterar sig vid tillgängliga 
djup, eftersom temperaturen ökar med avståndet till ytan. Denna ökning i förhållande till 
måttenheten skulle inte ha samma värde på mycket större djup, det minskar med detta djup; men 
samma teori visar oss att överskottstemperaturen, som är nästan noll vid den sista ytan, kan vara 
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enorm på avståndet av några myriametrar , så att mellanrummets värme kan vara mycket större än 5

det glödande materialets. 
Under århundradena kommer stora förändringar i dessa inre temperaturer att uppstå; men på ytan är 
dessa förändringar uppnådda, och den kontinuerliga förlusten av ursprunglig värme kan inte orsaka 
någon nedkylning av klimatet. 
Det är viktigt att observera att medeltemperaturen på en plats kan genomgå, av andra tillkommande 
orsaker, variationer som är ojämförligt mer noterbara än de som skulle komma från jordklotets 
nedkylning. 
Människosamhällenas etablering och framsteg, naturkrafternas inverkan, kan förändras märkbart, 
och över stora områden, tillståndet på solens yta, fördelningen av vatten och de stora rörelserna i 
luften. Sådana grundläggande krafter kan över flera århundraden variera av medelvärmens 
temperatur; därför inkluderar de analytiska uttrycken koefficienter som hänför sig till det ytliga 
tillståndet och som har stor inverkan på temperaturens nivå. 

PÅ JORDKLOTET. 593 
Även om effekten av den inre värmen inte längre är mätbar på jordens yta, är den totala mängden av 
denna värme som försvinner under en given tid, såsom ett år eller ett sekel, mätbar, och vi har 
bestämt det: det som på ett sekel passerar en kvadratmeters yta och sprider sig i de himmelska 
rymderna, kan smälta en ispelare som skulle ha basen av denna kvadratmeter och en höjd av ca 3 
meter. 
Denna konsekvens härrör från ett grundläggande villkor som berör alla frågor om värmerörelser, 
och som gäller särskilt för temperaturer på Jorden: jag talar om differentialekvationen som för varje 
ögonblick uttrycker tillståndet vid ytan. Denna ekvation, vars riktighet är påtaglig och lätt att 
demonstrera, etablerar en enkel relation mellan temperaturen hos ett element av ytan och den 
normala rörelsen av värme. Vad som gör detta teoretiska resultat väldigt viktigt och mer avgörande 
än något annat för att förklara de frågor som är föremål för detta PM, är att det består oberoende av 
kroppens form och dimensioner, och oavsett vad helst arten av de homogena eller olika ämnen den 
inre massan är sammansatt. Således är konsekvenserna som vi härleder från denna ekvation 
absoluta; de består, oavsett den materiella konstitutionen och det ursprungliga tillståndet för Jorden. 
Under året 1820 publicerade vi ett utdrag ur en PM om Jordens nedkylning under ett sekel (Science 
Bulletin, Société philomatique, 1820, s.58 och följande). Huvudformlerna har beskrivits, speciellt 
de som uttrycker det varierande tillståndet hos det enhetligt upphettade fasta materialet på ett 
1824. 75 
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bestämt och extremt stort djup. Om den ursprungliga temperaturen, i stället för att vara densamma 
ned till ett mycket stort avstånd från ytan, är resultatet av en successiv nedsänkning i flera medier, 
är konsekvenserna varken mindre enkla eller mindre anmärkningsvärda. Dessutom är detta fall och 
flera andra som vi har beaktat inkluderat i de allmänna uttryck som har angivits. 
Läsningen av detta utdrag ger mig anledning att anmärka att formlerna (1) och (2) som 
rapporterades där inte transkriberades exakt. Jag kommer då att kompensera för denna 
underlåtenhet, som dessutom inte ändrar de andra formlerna eller konsekvenserna av uttalandet 
innehåller i utdraget. 
För att beskriva de huvudsakliga termometriska effekterna som uppkommer vid havet, upprepar vi 
först att havets vatten dras tillbaka från de bassänger som omsluter dem, så att det bara finns enorma 
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håligheter i de fasta länderna. Om detta tillstånd vid den jordytan, berövad av atmosfären och 
vattnet, bestått i ett mycket stort antal århundraden, skulle solvärmen producera 
temperaturalternativ som liknar de som vi observerar på kontinenterna och underkastas samma 
lagar. De dagliga eller årliga variationerna upphör vid vissa djup och ett oföränderligt tillstånd 
skulle bildas i de nedre skikten, vilket skulle bestå i den kontinuerliga transporten av 
ekvatorialvärme mot polära områden. 
Samtidigt skulle den ursprungliga värmen hos klotet sprida sig genom bassängernas yttre yta, man 
skulle, som i alla andra delar av ytan, observera en ökning av temperaturen vilken genomtränger till 
AV PÅ JORDKLOTET, 595 
stora djup, efter en linje som är vinkelrät mot ytan av bottnen. 
Det är nödvändigt att märka att temperaturförhöjningen på grund av den ursprungliga värmen härrör 
huvudsakligen från det vanliga djupet. Om den yttre ytan vore horisontell, skulle man finna 
liknande temperaturer i ett undre horisontellt skikt, men om jordytan är konkav, följer dessa  undre 
skikts temperatur inte en horisontell nivå, och helt andra nivåer på skikten. De följer ytans 
vågformer: det är därför värmen i det inre av höga berg den centrala värmen kan tränga upp till  en 
stor höjd. Det är en sammansatt effekt som kan bestämmas med matematisk analys, med avseende 
på massans form och absoluta höjd. 
Om ytan var konkav, skulle vi observera en liknande effekt i motsatt riktning, och detta skulle ske 
enligt den hypotes vi studerar. Skikten med samma temperatur skulle vara konkava, och detta 
tillstånd skulle förbli oförändrat om jorden inte täcks av vatten. 
Vi föreställer oss att i samma tillstånd som varade flera århundraden, vatten återvänder till botten av 
hav och sjöar, och förblir utsatt för växlande årstider. När temperaturen hos vätskans övre lager blir 
lägre än den hos de nedre delarna, ökar densiteten hos dessa övre skikt, även om den överskrider 
temperaturen hos smältande is med några grader; kommer det att sjunka mer och mer, och kommer 
att nå botten av bassängerna där de 
75 
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kommer att kyla ner med sin kontakt: på samma gång, vattnet som värms mer och blir lättare 
kommer att stiga uppåt och ersätta det övre vattnet, och det kommer att noteras i de flytande 
massorna oändligt varierande rörelser vars övergripande effekt kommer att vara transport av värme 
till de övre regionerna. 
Dessa fenomen är mer sammansatta i det inre av de stora haven, därför att temperaturskillnaderna 
där orsakar strömmar riktade i motsatta riktningar, och därmed förflyttas värme till de mest 
avlägsna områdena. 
Den kontinuerliga verkan av dessa orsaker påverkas av en annan egenskap hos vatten, det som 
begränsar ökningen av densitet och orsakar att den varierar i motsatt riktning när temperaturen 
fortsätter att falla och närma sig den för isbildning. Den fasta havsbotten är föremål för en särskild 
påverkan som ständigt förnyas, och som sedan länge oupphörligt kyler, genom kontakt med en 
vätska upprätthålls en temperatur endast några grader över den för smältande is. Det är konstaterat 
att vattnets temperatur minskar när mätdjupet ökar; Denna temperatur ligger i våra klimat på ca 4 
grader längst ner i de flesta sjöar. I allmänhet, om havstemperaturen observeras vid allt större djup, 
närmar man sig väsentligen gränsen som för den högsta densiteten; men det är i denna fråga 
nödvändigt att ta hänsyn till vattnets natur och i synnerhet till de förändringar strömmarna skapar, 
den sistnämnda orsaken kan helt ändra resultaten. 
Denna temperaturökning, som vi observerar i Europa genom att föra termometern till det inre av 
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jordklotet vid stora djup, kan inte utföras i haven, där i allmänhet ändringen i temperatur är omvänd. 
När det gäller området omedelbart under havsbotten är inte lagen om värmespridning som gäller för 
markytan lämplig. Dessa temperaturer bestäms av en speciell orsak till nedkylning, varvid kärlet, så 
att säga, exponeras för den konstanta kontakten med en vätska som behåller samma temperatur. Det 
är för att klargöra den här delen av frågan om jordklotets temperatur som jag har fastställt i den 
analytiska teorin om värme (kapitel IX, sid 495 och följande), uttrycket av det variabla tillståndet 
hos en fast kropp ursprungligen uppvärmd på något sätt och vars yta bibehålles under obestämd tid 
vid en konstant temperatur. Analysen av detta problem gör det tydligt känt enligt vilken lag yttre 
påverkan styr temperaturen hos det fasta materialet. I allmänhet har jag, efter att ha fastställt de 
grundläggande ekvationerna för värmerörelse och beräkningsmetoden, som tjänar till att integrera 
dem, försökt lösa de frågor som rör studiet av Jordens temperaturer och tillkännage sambanden från 
denna studie med allmänna mekanismer. 
Efter att ha förklarat de enskilda principerna för jordklotets temperaturer är det nödvändigt att 
sammanfatta till en generell inblick i alla effekter som just beskrivits, och på så sätt skapa en 
rättvisande bild av alla fenomen. 
Jorden mottar solens strålar, som tränger in i dess massa och omvandlas till mörk värme; den har 
också en ursprunglig värme som den härleder från sitt ursprung, och det 
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sprids kontinuerligt till ytan; slutligen mottar denna planet strålar av ljus och värme från de otaliga 
stjärnor, bland vilka solsystemet är placerat. Det här är de tre allmänna orsaker som bestämmer 
jordens temperaturer. Den tredje, det vill säga stjärnornas inflytande, motsvarar närvaron av ett 
enormt hölje som är stängt på alla sidor, vars konstanta temperatur skulle vara lite lägre än den som 
vi skulle observera hos Jordens polarområden. 
Man kan utan tvekan anta att strålningsvärmens egenskaper hittills varit okända, dessa kommer från 
den grundläggande temperaturen som vi tillskriver rymden; men i de fysiska vetenskapernas 
nuvarande tillstånd och utan att tillskriva andra egenskaper än de som härrör från positiva 
observationer, förklaras alla kända fakta naturligt. Det är räcker med att föreställa sig att planeterna 
är på en plats vars temperatur är konstant. Vi har därför sökt vad som skulle vara denna temperatur 
för att de värmande effekterna skulle likna de vi observerar, de skulle vara helt annorlunda om vi 
bejakade en absolut kallhet i rymden; men om vi gradvis höjer den gemensamma temperaturen i 
höljet som omsluter detta utrymme ser vi begynnande effekter som liknar dem som vi känner. 
Det kan bekräftas att de nuvarande fenomenen är de som skulle produceras om strålningen av 
stjärnorna gav till alla punkter i planetrymden en temperatur omkring 40 grader under noll. 
(Octagonal Division.)? 
Den ursprungliga inre värmen, som ännu inte har försvunnit, ger endast en mycket liten effekt på 
jordytan; 
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det manifesterar sig, som en ökning av temperaturen, i de djupa skikten. Vid större avstånd från 
ytan kan den överträffa de högsta temperaturerna som ännu har uppmätts. 
Effekten av solstrålar är periodisk i höljets ytliga skikt; den är konstant i de djupa. Den här fasta 
temperaturen i de nedre delarna är inte densamma överallt; det beror huvudsakligen på platsens 
breddgrad. 
Solvärme har ackumulerats i det inre av jordklotet, vars tillstånd har blivit oföränderligt. Den 
[värme] som kommer in i ekvatoriella regioner kompenseras exakt av värmen som strömmar genom 
polarområdena. Således återsänder J orden till rymden all den hetta som den mottar från solen, och 
det lägger till en del av den ursprungliga. 
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All verkan av solens värme på Jorden modifieras av atmosfärens inverkan och av närvaron av 
vatten. De stora rörelserna av dessa flöden gör distributionen mer enhetlig. 
Genomskinligheten i vattnet och luftens luft modererar den instrålade värmen, eftersom den rika 
ljusvärmen penetrerar ganska lätt in i massans inre, och att den mörka värmen följer en svårare väg. 
Säsongsvariationerna upprätthålls av en enorm mängd solvärme som pendlar i Jordens hölje, 
passerar under ytan i sex månader och återvänder från marken till luften under andra halvåret. 
Ingenting kan göra mer för att belysa den här  
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delen av frågan än experiment som försöker mäta effekten av solljus på jordens yta. Jag har samlat i 
detta PM alla huvudelementen i analysen av de Jordens temperaturer. Den är skapad av flera resultat 
av min forskning, redan publicerade. När jag började hantera dessa typer av frågor fanns det ingen 
matematisk teori om värme, och man kunde till och med tvivla på att en sådan teori var möjlig. De 
skrifter och verk som jag har fastställt innehåller den exakta lösningen av de grundläggande 
frågorna; de har överlämnats och kommunicerats offentligt, eller i tryck, och analyserats i 
vetenskapliga tidskrifter sedan flera år. 
I denna skrift har jag föreslagit ett annat mål, nämligen att uppmärksamma en av de största 
målsättningarna i den naturliga filosofin, att presentera de allmänna perspektiven och 
konsekvenserna. Jag hoppades att lantmätarna i dessa undersökningsfrågor inte bara skulle se de 
matematiska frågorna, men att de också skulle inse ämnets betydelse. Det skulle inte vara möjligt 
idag att lösa alla tvivel i ett så brett ämne som förutom resultatet av en svår och ny analys innehåller 
mycket olika fysikaliska begrepp. De exakta observationerna mångfaldigas sedan; vi kommer att 
studera lagar om rörelse av värme i vätskor och i luften. Upptäcka andra egenskaper hos 
strålningsvärme, eller orsaker som påverkar temperaturen i världen. Men alla de grundläggande 
lagarna för värmerörelser är kända; denna teori, som vilar på oföränderliga fundament, 
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bildar en ny gren av matematiska vetenskaper: den består nu av värmerörelsernas 
differentialekvationer i fasta ämnen och vätskor, integraler av dessa första ekvationer och teorier 
relaterade till jämvikt av strålningsvärme. 
En grundläggande funktion i analysen, som uttrycker värmefördelningen i fasta kroppar, består i 
sammansättningen av enkla rörelser. Denna egenskap härrör från naturen hos värmerörelsernas 
differentialekvationer, och den är också lämplig för kroppens slutliga svängningar; men det tillhör 
särskilt värmeprocessen, eftersom de mest komplexa effekterna verkligen löses i dessa enkla 
rörelser. Denna proposition uttrycker inte en naturlag, och det är inte den mening som jag tillskriver 
den; det uttrycker ett existerande faktum och inte en orsak. Samma resultat skulle hittas i dynamiska 
exempel där motståndskrafter får den producerade effekten att snabbt sluta. 
Värmeteoriens tillämpningar krävde lång analytisk forskning, och det var först nödvändigt att skapa 
beräkningsmetoden genom att betrakta de specifika koefficienterna vilka ingår i ekvationerna som 
konstanter; för detta tillstånd att uppstå och bestå i oändlig tid, när temperaturskillnaderna har blivit 
mycket små, vilket iakttas i fråga om Jordens temperaturer. Nåväl, i denna fråga vilken är den 
viktigaste tillämpningen, är visandet av de principiella resultatens oberoende av de inre lagrens 
homogenitet och natur. 
1824. 76 
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Den analytiska teorin om värme kan utsträckas till de mest skilda tillämpningar. Här är listan över 
principer som används för att generalisera denna teori. 
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1. Eftersom koefficienterna är föremål för mycket små variationer, vilka är kända genom 
observationer, bestäms de korrigeringar som skall göras av resultaten av den första beräkningen via 
processen med successiva substitutioner. 
2. Vi har visat flera allmänna teorem som är oberoende av kropparnas form eller deras homogenitet. 
Den allmänna ekvationen med avseende på ytan är ett tillämpning av detta slag. Ett slående 
exempel är att finna om vi jämför värmerörelser i likartade kroppar, oavsett vad dessas karaktär är. 
3. När den fullständiga lösningen av differentialekvationerna beror på uttryck som är svåra att 
upptäcka eller tabeller som ännu inte bildats bestämmer vi gränserna mellan vilka de okända 
kvantiteterna nödvändigtvis inbegrips; vi kommer därigenom fram till säkra svar på frågan. 
4. I undersökningar om temperaturen på den jordklotet, ger de stora dimensionerna en speciell form 
till beräkningsresultaten och gör tolkningen enklare. Även om naturen hos de inre massorna och 
deras egenskaper i förhållande till värmen är okänd, kan man härleda från observationer gjorda 
endast i de tillgängliga djupen, de mycket viktiga villkoren för klimatets stabilitet, det nuvarande 
överskottet av temperaturen på grund av ursprungsvärme, på den hundraåriga variationen i 
temperaturhöjningen 

PÅ JORDKLOTET. 603 
i djupet. Således har vi visat att denna ökning är på olika platser i Europa, ungefär en grad per 32 
meter, tidigare var ett mycket större värde, det minskar omärkbart, och att det kommer att vara mer 
än trettio tusen tusen år innan det sänks till hälften av dess nuvarande värde. Denna konsekvens är 
inte osäker, även om vi inte känner till världens tillstånd för de inre massorna, oavsett vad som är 
deras tillstånd och temperatur, kommer de att förmedla till ytan enbart en obetydlig värme under en 
enorm tidsperiod. Till exempel ville jag veta vad som skulle vara effekten av en extremt uppvärmd 
massa, i samma volym som jorden, och att vi skulle placera den under ytan några ligor  djupt. Här 6

är resultatet av denna forskning. 
Om från djupet av tolv ligor, vi ersatte landmassan nedanför och till mitten av klotet av något 
material vars temperatur är lika med fem hundra gånger högre än kokande vatten, värmen 
förmedlad från denna massa till angränsande delar av ytan skulle förbli mycket obetydlig under lång 
tid; det skulle säkert vara över tvåhundra tusen år innan värmen kunde observeras på ytan i en enda 
grad. Värmen tränger igenom solida ämnen så långsamt, särskilt de vilka bildar Jordens skal, ett 
lager om ett litet antal ligor skulle vara tillräckligt för att göra den intensivaste hetta omätbar vid 
ytan i tjugo århundraden. 
En noggrann granskning av de villkor som planetsystemet är föremål för leder till slutsatsen att 
dessa kroppar 
76. 
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har varit en del av solens massa, och det kan sägas att det inte finns något observerat fenomen som 
inte överensstämmer med grunden för denna uppfattning. Vi vet inte hur mycket Jordens inre har 
förlorat från denna ursprungliga värme; det kan bara hävdas att vid dess yta har överskottet av 
värme på grund av denna enda orsak förblivit obetydlig; Jordens temperatur varierar inte längre 
med extrem långsamhet; och om man kunde tänka sig det på ett avstånd av några ligor under ytan, 
som ersätter de djupare massorna till centrum av klotet, det vore som frusna kroppar, eller som delar 
av solens substans som skulle ha denna stjärnas temperatur, skulle utflödet pågå i många 
århundraden innan det kunde observeras någon märkbar förändring i ytans temperatur. Den 
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matematiska teorin om värme erbjuder flera andra konsekvenser vars visshet är oberoende av varje 
hypotes om det interna tillståndet i jorden. 
Dessa teorier kommer i framtiden att förvärva många fler tillämpningar, och ingenting kommer att 
bidra mer till att göra dem perfekta än en rad olika exakta experiment; för matematisk analys (som 
här tillåter oss upprepa denna reflektion) (I) kan härledas från allmänna och enkla fenomen som 
uttryck för naturlagarna; men tillämpningen av dessa lagar på mycket sammansatta effekter kräver 
en lång serie exakta observationer. 
(I) Preliminär diskurs om värmeteori. 
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