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Regnens swrre Merngde paa de lavere fremfor paa 
de hoiere Steder.

Ved

Thomas Vugge.

Iblandt flere meteorologiffe Observationer, hvilke jeg hiemme har anstille, 
er Udmaalingen af den faldende Regns Mcengde ved cr Hyetometer. Dette 
Instrument er en fiirkanlcr Kobbcrkasse af 6 Tommers Hvide. , Dens Grund
flade er en fransk O.vadratfod (pied du Roi). Fra Midten af Bunden, 
som cr noget rund nedad, udgaaer et Ror af 2 Tommers Diameter. Dette 
Rsr gaaer ned igiennem Laaget til et Kobberkar, hvori den Regn, som fal
der paa en franff Qvadratfod, nedlsber; af dette Kar kan Regnen udtappes 
ved en Hane, og udmaales med en MejstNgcubtts, fom indeni Lysningen 
er 2 franske Tommer, og altfaa indeholder 8 franske cubiffe Tommer. Delte 
Hyetometer er opreist paa er Plankeverk i min Have, i der mindste i 50 Fods 
Afstand fra Huse og Trcrec, paa det at det kan afholde Kastevinde og andre 
Aarsager, som kunde forege eller formindske Regnvanders Mcengde. Ved 
al sammenligne de i min Have anstillede Observationer med Observationerne 
paa Observatorium, hvis Hyetometer er 120 Fod hoiere end mit, har jeg 
sundet at Regnens Mcengde i min Have og nede i Byen er betydelige« stsrre 
end Regnens Mcengde paa Observatoriet.
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B. Om Regnens storre Mangde12 8

Jeg skal begynde med at anssre Regnens maanedlige Morngde pan begge 
Steder; nemlig hver Gang det har regnet, udmaaleS Regnens Mcrnqde 
med ovenmeldle cubrffe Maal, indskrives i Dagbogen; ved at leegge sammen 
erholder man Regnens maanedlige Mamgde, saaledeö som efterfolgende Tavle 
udviser.

i

Aar og Maaned.
Regnens Mcsngde i franse Cubickommer.

Paa Observatoriet I Haven.

1783 J»»i - -' • 78 114
Juli 112 103
August 413 543
September 82 120
October - 85 • 133
November - ITT 204
December 26 33

1784 Januar ] 
Februar ! 

MartS 1 374 800

April J
Mai - 46 130
Juni 431 277
Juli 360 120
August ' 266 4*5
September 230 210
October - 86 124
November - 251 224
December 60 163

1785 Januar 164 194
Februar - - 26 144
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Aar og Maaned.
Regnens Mcrnqde i franffe Cubictommer.

Paa Observatoriet. I Haven.

1785 Marts <5 144
April 46 120
Mai 200 I60
Juni - 48 8O
Juli - 379 454
August - 396 464
September - 396 492
October 278 312
November - 150 200
December 106 40

1786 Januar - 237 338
Februar in 152

Marts - 58 144
April 3 44
Mai - 217 258
Juni 11 12
Juli - 305 4II
August 272 2 9 2
September - 456 524
October - 148 246
November 7 208
December - 87 44

1787 Januar 57 96
Februar - 188 160
Marts nr 124
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2Z0 B. Om Regnens storre Mangde

^Aar og Maaneder.
Regnens Mængde i franske Cubicrommer.

Paa Observatoriet. I Haven.

1787 April 52 16
Mai - 290 391
Juni 207 . 336
Juli - - - 226 366

August 298 336
September 112 216

October 2-47 368
November 216 360

December - 188 216

1788 Januar - 132 128
Februar 69 168
Marts 120 136

April - -' ' 132 160

October 126 240
November 52 112

Naar man betragter ovenstaaende Tavle, vil man finde, at Regnens 
Mængde i Haven i det Hele har været sterre end Regnens Mængde paa Ob- 
ser-vatorium; dog finder man enkelte Undtagelser, nemlig 1784 * 3uni og 
Juli, 1785 i Mai og December, 1786 i December, 1787 « Februar og 
April. Den formodentlige og rimeligste physice Aarsag hertil Ml jeg siden 
forklare.

Forholden imellem den (tørre Mcengde af Regn paa de lavere Steder, 
og den mindre Mængde paa de hoiere, kan man af den Aarsag ci sikkert be
stemme af Regnens maanedlige Mcengde. Dersom man derimod lægger den 
maanedlige Regn tilsammem og deraf finder den aarlige Mcengde, da vil 
man tydeligen ses at disse faa maanedlige Anomalier og Uregelmæssigheder op- 
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hceve Hinanden, og den Regn, som af scrrffilte Aarsager bar manglet'i'een 
Maaned, kommer igien i en anden Manned, og at Regnens aarlige 
Mcengde paa de lavere Sleder er storre end paa de hoiere Steder, 
saaledce som felgende Tavle udviser.

Aarene.
Regnens aarlige Mcengde 
i franske Cltbiclolumer. Forholden.

Paa Observat. I Haven.

1783 i 7 Maaueder 951 1250 1 : i/3’4
1784 hele Aaret 2104 2468 1 : i, >73
1785 hele Aaret 2274 2804 1 : 1,233
1786 hele Aaret 19 j 2 2 671 1 : 1/397
1787 hele Aaret 2193 2985 I : 1,36 c
1788 i 6 Maaneder 630 944 x : 1,498

Middeltal i : i 329

Den sidste Rubrik viser Forholden imellem Regnens Mcengde paa Ob
servatoriet og i Haven, naar den forste er tager for Eenheden; saaledeS 1787 
er Regnens Mcengde paa Observatoriet til Regnens Mcrngde i Haven som

* 2193 : 2985, og ved at dividere med 2193, som 1 : 1,361. Middeltallet 
af alle Forholdene er 1:1,329, eller paa det allerncsrmeste ichele Tal 100 :133, 
eller, naar Regnens Mcrngde paa Observatoriet er 100 cubiffe Tom
mer, er den ved et Middeltal nede 1 Byen 133 cubijke Tommer, eller 
omtrent I storre.

Dette er en upaatvivlelig Erfarinasscrkning, bekreefttt ved 6 AarS Ob
servationer. Man spsrger videre cm Aarsagen hertil. Den fsrste Tanke, 
fom namrligft ville fremstille sig, var at forklare det af tunge Legemers 
Fald, hvorved de i Begyndelsen giennemlebe et mindre og siven storre og 
storre Rum. Dersom den faldende RegndraabeS Hastighed var saa stor, at 
den i en vis Tid paa Observatoriet igiennemlob en Hoide af 100 Fod, og at

* den nede i Byen faldt i samme Tid igiennem en Höide af 133 Fod; saa" ville 
man i dette Tidsrum paa Observatoriet samle den Moengde af Regndraaber,
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LZ 2 B. Ont Regnens storre Mcrngde
fom indeholdteS t et Prisme, hvis Grundflade var i Qvadratfod og hvis 
Heide var iqo Fed; nede i Byen ville man erholde i Hyetomekerek den 
Mcengde af Regn, fern var i et Prisme af samme Grundflade og 133 Fods 
Heide; og naar Regndraabcrne antages lige store og lige langt fra hinanden, 
faa ville disse Prismers cubiff? Indhold og den faldende Regns Mcengde for
holde sig som 100 : 133. Men af Theorien om de flydende Legemers Mod
stand kan man bevise, at naar det flydende Legemes Modstand bliver saa stor 
som det faldende Legemes Tyngde eller rettere den accelererende Krafts Virk
ning paa Legemet, da kan det ei falde med en accelererer, men ikkun med en 
jevn eller ceqvabil Bevcegelfe, og at denne jevne Bevcrgelje fra 10 til 20 Fod 
i en Secund snart vil erholdes for den faldende Regndraabe efter dens for- 
skiellige Stsrrelse fra | til 2 Liniers Diameter. Fremdeles, dersom Tyng
den skulde vcere den sande Aarsag, da er denne en bestandig virkende Kraft, 
og altsaa maarre til alle Tider og uden Undtagelse Regnens Mcengde i Byen 
vcere sterre end paa Oservakoriet; men nu viser de forhen anfsrte maancdlige 
Summer af Regnen, at den undertiden falder i stsrre Mcengde paa Obser
vatoriet end i Byen, saasom i Juni og Juli 1784, i Mai og December 
1785/ i Februar og April 1787; og alksaa kan Tyngdens Virkning paa 
de faldende Regndraaber ei vcrre den sande Aarsag til denne Natur
begivenhed; derimod kan den lade sig forklare af Luftelectrieitek.

Franklin har havt den forste Tanke og ved Erfaring bcviist at Lynild 
er et electrisk Slag fra en Skye til en anden, eller fra.en Skye til Jorden, 
og tillige derved beviist, at i Tordenvejr er Luften opfyldt met) Elektricitet. 
£e Monnier har fer st ved de ttl St. Germain en Laye anstillede Forseg be
viist, al Luften, naar ingen Tordenvejr er paa Himlen, dog har en mcerkelig 
Grad af Electricitet. (Memoires de Paris 1752. Öbf. fur Pélectricité de 
Pair). Abbeden Ma^ees (Ob fer vatio ns upon the electricity of the air. 
Pliilof. Trans. Vol. xlviii. Num. 57) udspcendte paa Slottet Maintenon 
en 370 Alen lang Staaltraad, hvis Endepuncter hcengte i Silkesnore 90 Fod 
over Jorden, og med denne Staaltraad forhandl en flyvende Drage. Ved 
dette Apparat fandt han at der var Luftelectricitet paa enhver tor Dag fra 
Solens Opgang til noget for dens Nedgang, og at Staaltraaden trak lette 
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Legemer' til sig paa nogle Liniers Afstand; men at ved fugtigt Veir og om 
Natten var der ingen Spor til Lufkelectricitet.

Km ners ley (Philof. Trans. Vol. liii. Num. 21) har og herpaa 
anstiller Forsog; men ingen har giver os flere, neiagrigere og omstcendeligere 
Observationer paa Luftelectriciteten end Hr. Beccaria i Turin (a Treat He 
upon electricity. London 1776. pag. 421 - 475). Vctr klart og stille 
Veir fotCt han alrid Spor ril Electricircr. Vcd Storm og fugtig Veir, 
naar det ci virkeligcn regnede, viste sig ingen Luftclcctncitet. Ved Regn
vejr blev hans Apparat clccmsik korr forend Regnen begyndte, og vedblev ar 
vcere elect-isk indkil kort for Regnen ophorte. Jo hoiere hans Drage steeg 
op i Luften, desto stærkere var Elcctricitetcn. Han fandt Luftelectriciteten 
faavel om Dagen som om Natten positiv; men stärkere i koldt end i varmt 
Veir. Ved terre Vinde blev den svcekker; ved Dunster, som svcrvede i Luf
ten og ingen Forbindelse havde med Jorden, blev den stärkere: og af den 
Aarsag var Luftelectriciteten allerstcerkest ved saadanne Tanger, hvilke blot 
svcevede i Luften og ei faldt ned.

Hermed stemmede og overeens de Iagttagelser, font ere anstillede af 
Ronayne i Irland (Philof. Trans. Vol. lxii. pag. 138), af W. Hcnley 
i London (Philof Trans. Vol. lxiv. pag. 422) og af T. Cavallo (a Trca
ti Ce on electricity, pars iv. chap. 2. 3.), hvilken sidste har desuden den 
Fortjeneste, at have opfundet tvende nye Instrumenter, der ene til al bemcrrke 
Luftens Elcctricitet, og det andet ril at underssge Regnens Elektricitet. Re
sultaterne af disse fottrcffelige MamdS flittige Observationer ere felgende:

1) Der er fast kil alle Tider Lusrelectricitet; den er stärkere i koldt Veir og 
om Dagen, end ved varmt Veir og om Natten.

2) Luftelectriciteten er bestandig positiv, og det er ikkun Indflydelse as de 
med Elcctricitet ladede Skyer eller og Regnen, som foraarsage at In
strumenterne vise negativ Elcctricitet.

3) I Almindelighed er Luftelectriciteten stankest vcd kold Luft og tyk Taage, 
som ci har Forbindelse med Jorden, og den er svagest vcd varm og be
klumret Luft.

4) Luftelectriciteten er stärkere hoiere oppe i Luften cnd ncernure ved Jorden, 
og maaffee ville den befindes meget streck i de -verste Egne as Lustkredftn.

5) Naar
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5) Naar det regner, et Otegnelectrometerete Slectticitet s«dvanligcn negae 

tiv og meget sieldeut positiv.
6) Naar Betret er fugtigt og Luftelectricitetcn er meget stark, da opfyldes 

Lustelectrometeret hastigen med Electricirct, naar man har taget en Funke 
af det; men ved kort og varmt Veir steer del ikkun meget langsomt.

Da nu Luftelectriciteten soedvanligst er sterre i de hoicre end i de lavere 
Egne af Dunstkredsen, og jo stärkere Electriciteten er i Luften, jo stärkere 
Elektricitet modtage og de faldende Regndraaber og desto mere ffyde de hinan
den fra sig indbyrdes; saa maae i Observatoriets Heide i en Colonne af Regn
draaber, hvilke have den Heide som svarer tit Draaberncs jevne Hastighed i 
et Sccund eller et Minut og til Hyetomcterers Grundflade, vcrre en mindre 
Mcrngde af Regndraaber, og altsaa den i den givne Tid redfaldende Mcrng- 
de af Regn vcrre mindre end nede i Byen, hvor Luftelectriciteten er mindre, 
hvor Regndraaberne med mindre Kraft repellere hinanden, og hvor altsaa en 
Colonne af samme Heide og Grundflade nodvendigen maae indeholde en sterre 
Mcrngde af Regndraaber. Dette er det scedvanligste Tilfalde; men det Mod
satte kunde og indtrceffe, at de sverste Dele af Dunstkredsen have en mindre 
Grad af Lustelectricitet end de nederste Lag; og under saadanne Omstandig- 
heder vil Regnens Mcrngde i de hsiere Egne vcere stsrre end i de lavere, saa- 
ledes som Observationerne have viist at det undertiden, omendffient meget 
sieldent, kan indtrceffe.

Paa denne Maade synes det rimeligt, at man kan forklare denne Na
turbegivenhed af Luftelectciciteten. Dermed er del dog ei meent at man ganffe 
ville udelukke andre medvirkende Aarfager. Det kunde gierne vcrre mueligt, 
at Regndraaberne, ved at falde igienncm den ucrrmere ved Jorden varende 
stsrre Mcrngde af Dampe og vaade Uddunstninger, kunde blive stsrre end i 
de hsiere Regioner, og faaledes bidrage til at giere Regnens Mcrngde paa 
lavere Steder stsrre end paa de hsiere Steder.


