
Gravitationseffekten 
Alla kroppar avger elektromagnetisk strålning. Strålningens karaktär avgörs av kroppens 
temperatur. Ju varmare kroppen är desto mer energi strålas ut från kroppen, och även 
strålningens frekvens och våglängd varierar med temperaturen. Jordens ingående strålningsenergi 
kommer från solen, och den utstrålade energin beror på Jordens temperatur. Om den instrålade 
energin är större än den utstrålade kommer Jorden att värmas upp, och analogt, kylas av om den 
instrålade energin är lägre än den utstrålade. I ett jämviktsläge måste alltså den instrålade och den 
utstrålade energin att vara i balans.


Den instrålande energin från Solen ges av solkonstanten S=1 370 Watt per kvadratmeter strax 
utanför Jordens atmosfär. Den utstrålade energin är proportionell mot fjärde potensen av den 
absoluta temperaturen, T, i Kelvin, enligt Stefan Boltzmanns lag. Vid jämvikt måste den utstrålade 
energin vara lika med den instrålade energin från Solen: 




där k är Plancks konstant 5,67*10-8 Watt per kvadratmeter. Man räknar med att bara 70 % av 
inkommande solstrålning penetrerar atmosfären eller reflekteras på jordytan, d.v.s.




och vi får då T=361 K eller 88 °C. Om vi går vidare mot en mer realistisk modell kan vi ta hänsyn 
till att solinstrålningen totalt träffar en yta som motsvarar jordens tvärsnittsyta, men utstrålningen 
sker i alla riktningar från jordklotet. På så sätt får vi in en faktor fyra i balansekvationen (kvoten 
mellan sfärens yta och cirkelns yta):




viket ger T = 255 K, eller -18 °C. Detta är den temperatur vid vilken jorden skulle vara i balans med 
den inkommande solstrålningen om jorden inte hade haft någon atmosfär (vi har dock räknat med 


reflexion från moln trots att vi ännu inte tagit hänsyn till atmosfärseffekter i övrigt). Vi vet att, i 

verkligheten är medeltemperaturen vid jordytan ungefär 15 °C, en skillnad på 33 grader. Denna 
skillnad kan förklaras av gravitationens inverkan på luftmolekylerna. I jordens gravitationsfält har 
luftmolekylerna en potentiell energi i proportion till den enskilda molekylens höjd över jordytan. 
Luftmolekylen har även en kinetisk energi motsvarande luftpaketets temperatur. Energin är, enligt 
termodynamikens första huvudsats, oförstörbar. Det innebär att en luftmolekyl som, under 
gravitationens inverkan, rör sig nedåt mot jordytan minskar sin potentiella energi, och detta måste 
då kompenseras genom att dess kinetiska energi ökar, det vill säga temperaturen ökar ju längre 
ner vi kommer mot jordytan. Detta ger ett nästan linjärt temperaturberoende med höjden. I torr luft 
förändras temperaturen med cirka 9,8 °C/km. För fuktig luft brukar man använda ett värde på 6,5 
°C/km. På 5 km höjdskillnad skulle man alltså få ett temperaturskillnad på 33 °C som förklarar den 
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Figur 1 Temperaturfördelning i atmosfären



observerade medeltemperaturen vid jordytan. Jämviktsytan där utstrålningen från jorden är lika 
stor som instrålningen från Solen skulle alltså ligga på cirka 5 km höjd över jordytan (se Fig 1). 


I grunden kan alltså det faktum att vi, på jordytan, har en, för mänskligheten, lämplig 
medeltemperatur förklaras som en ren gravitationseffekt. Denna teori utvecklades under 1870-
talet av den Österrikiske kemisten Johann Josef Loschmidt.


I förklaringen har vi förstås gjort många antaganden och förenklingar, bland annat: 1) Jorden 
betraktas som en svart kropp, 2) Modellen är endimensionell 3) Modellen är statisk 
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