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Förord.

Ehuru vi ingalunda lida brist på förtjensgfulla
populäraframställningar af de metereologiska feno-
menen, isgnnerhetför så vidt de kunna vara afintresse
för oss och våra natu7förhållanden, har det synts
mig, som _om denna korta sammanfattning af den
moderna meteorologien skulle kunna påräkna någon
spridning. Hvad vi förut ega är nemligen för det
mesta spridda uppsatser öfver åtskilliga hithörande
ämnen och dessutom till stor del mindre lätt åtkom-
liga för en större allmänhet; en billighetsupplaga,
som inom en trång ram hopför det vigtigaste och
derigenom på visst sätt kunde vara en lärobok för
den som önskar någon insigt i meteorologien, hafva
vi deremot saknat. Buchan, öfversatt och bearbetad
af Hildebrandsson, är för vidlyftig och förutsätter
större insigter i närstående vetenskaper. Rubenson,
Nautisk meteorologi, är egentligen afsedd för sjö—
mannen. &

Jemte dessa här nämnda har jag begagnat mig
af .Mohn, ”Om Vind och Veir", Björling, Vindar—
nes lagar, jera uppsatser och arbeten af prof. Hil-
debrandsson (t. ego. Några blad ur vår tids meteoro—
logi, ser. Ur vår tids forskn, Uppsatseri vetenskap



för alla, Afhandl. och uppsatser i de till Sveriges
Observatörer sa'nda cirkulär m. jl.) Deijemte har
jag haft förmånen att af prqf'. Hildebrandsson mot-
taga många muntliga råd, ra'ttelser och upplysnin-
gar, för hvilken välvilja jag harmed betygar honom
min vördsamma tacksamhet.

Förf.
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Inledning.

Meteorologien eller väderleksläran behandlar före-
teelserna i luftkretsen, deras orsaker och inre samman-
hang. I den mån man lyckas Enna de lagar, hvilka
dessa företeelser äro underkastade, vinner väderleksläran
betydelse för det praktiska lifvet, i det att den ger
medel i hand att med större sannolikhet förutsäga vä-
derleken för längre eller kortare tid, något som dock
ej må anses såsom dess enda eller ens väsentliga upp-g
' ift.
g Sättet för dessa lagars utgrundande kan ej vara
något annat än aktgifvande på företeelserna och ob-
servationer, vare sig detta sker omedelbart eller man
för större noggranhet begagnar sig af instrumenter,
serskildt gjorda för detta ändamål.- Genom att samla
ett stort antal observationer och (utan att låta sitt
omdöme förvillas af förutfattade meningar) sorgfälligt
ordna dem finner man,/” att företeelserna mer eller min-
dre strängt följa vissa regler, så t. ex. att barometer—
fall beledsagas af regn, att vindöfvergång från syd
eller ost till nord eller vest medför torrare väder o. s. v".
Men meteorologiens uppgift är ej allenast att uppställa
regler utan äfven att förklara, hvarför det eller det är
regel, d. v. s. visa haru naturens krafter här verka.
Häraf följ er, att Meteorologien ej kan grunda sig på
en hop i folktron gängse regler, som endast bero på
tillfälliga sammanställningar af saker, som ej hafva med
hvarandra det ringaste att skaffa, såsom t. ex. samban-
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det mellan vissa namnsdagar och vädret (sjusofvare—
dagen, Chr. himmelsfärdsdag, Urbanus, Wilhelmina och
Beda m. fl.); ty det är med den ringaste eftertanke
alldeles uppenbart, att det ej kan finnas något natur-
ligt sammanhang mellan namnen, eller hvad som gif—
vit anledning till dagens uppkallande efter vissa hän-
delser, och fenomenen i luftkretsen.

Lika betydelselösa äro äfven en mängd andra mär-
ken, märkedagar och Spådomar, t. ex. alla de regler
som tillskrifva månen ett så stort inflytande på väd-
ret, och dessa kunna derföre ej här behandlas; så myc—
ket mindre som långa tiders samvetsgranna och sorg—
fälligt upptecknade observationer till fullo bevisat, att
de ej hafva den ringaste grund i verkligheten.

Att de likväl kunnat uppkomma och fortlefva be-
ror till stor del derpå, att minnet så lätt fäster sig vid
de få fall, då de varit sannsägande, men deremot låter
de öfriga nio och nittio fara obemärkta förbi, och att
skriftliga anteckningar saknats, som kunnat kontrollera
deras giltighet. Dessutom är det en viss benägenhet,
hos den om naturens ordning okunnige att mera sätta.
tro till öfvernaturliga och onaturliga historier än till
naturenliga förklaringar, och hellre— i allt se ett öfver-
naturligt. ingripande i händelserna än bestämda natur—
krafters lagbundna verksamhet. Med detta vare emel-
lertid ej sagdt, att alla .dylika märken äro obefogade,
emedan ej det naturliga sambandet ligger i öppen dag
(t. ex. vissa djurs förkänning af omslag iväderleken);
ty det är mycket i naturens stora verkstad som synes
oss gåtfullt; men man må ejå derföre söka spåra öf-
vernaturliga verkningar i saker som på ett enkelt och
naturligt sätt kunna utredas.
' Vända vi—oss åter till den vetenskapliga meteoro—
logien skola vi finna, att dess tillvägagående är helt
och hållet ett annat och att den uppställer sina regler
och resultat på andra grunder. Ehuru det endast. är
ett par årtionden sedan meteorologien framställde för
sig den uppgiften, att genom observationer, som genom
telegrafens tillhjelp hastigt kunde samlas till en ort
för att der ordnas och bearbetas, försöka sluta sig till
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kommande väder, varna för stormar o. d., har den redan
härutinnan åstadkommit ganska mycket. Isynnerhet
är— detta förhållandet i Nordamerikas Förenta Stater,
der årligen anslås millioner kronor för detta ändamål;
och den, i hvad som rör den praktiska fördelen, klar-
synte Amerikanaren anser ej dessa summor för onyt—
tigt bortkastade. Ifrån en centralanstalt utsändas dag-
ligen väderleksrapporter till alla landets delar och var-
ningar till hamnar, som hotas af storm, hvarigenom
ofta olyckor Och förluster förebyggas.

Afven i Europa göres mycket i samma rigtning,
ehuru förhållandena ej äro så gynnsamma som i Ame—
rika och den praktiska fördelen för närvarande ej är
så påfallande. Men detär sannolikt, att i en ej af-
lägsen framtid, då telegraflinierna fått större utsträck-
ning, dessa förutsägelser skola blifva säkrare och deri-
genom af större vigt och värde.

Meteorologiens betydelse för det praktiska lifvet
ligger ej allenast deruti, att den med en viss grad af
sannolikhet kan förutsäga kommande väderlek, utan
äfven deruti, att den genom observationer från jordens
alla trakter gifver upplysning om deras klimatiSka egen-
domligheter. Huru vigtig kännedomen härom måste
vara inses omedelbart, om vi betänka huru vårt görande
och låtande i många afseenden är deraf beroende.
Isynnerhet är denna kännedom värdefull för åkerbru-
ket, helsovården, Sjöfarten och handeln; och det må
vara tillräckligt att anföra några exempel på de tjen-
ster meteorologien gjort sistnämnda näringsgren.

Sedan man genom insamlande och ordnande af
observationer från alla jordens länder och haf lyckats
lära känna de rådande vindarna och väderleksförhål-
landena, har ,. det blifvit möjligt att för de sjöfarande
utpeka de fördelaktigaste farlederna öfver verldshafven.
Man vet numera, att det ej är den kortaste vägen som
leder fortast till målet, och man ställer kursen så, att
största möjliga fördel drages af de herrskande vind—_
rigtningarna. Då resan fram och åter mellan England
och Australien för seglande fartyg fordom kräfde i

& medeltal 250 dygn, fullbordas den nu på hälften så
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lång tid. För sjöfärden mellan Newyork och San
Francisco åtgingo förr 180 dagar, numera knappt 100
o. s. v. Ehuru således, som af ofvanstående korta an—
tydningar synes, de meteorologiska observationsaästal—
terna hafva en stor betydelse för det praktiska lifvet,
kunna de dock ej, hvad förutsägelserna beträffar, vara
af någon direkt nytta för allägsna trakter, som ej ge—
nom hastiga telegrafiska meddelanden kunna få upp—
lysning om sannolikt inträffande väderlek. Några få
enkla instrument kunna likväl i många fall blifva en
ersättning och gifva goda vinkar för bedömande af
närmast förestående väger, om de med förstånd och
omdöme brukas; i alla ( ändelser bättre än både mån—
skiften och bemärkelsedagar. För våra kusters fiskare
t. ex., hvilka i allmänhet genom vana och erfarenhet
hafva blick för hithörande frågor, skulle utan tvifvel
ofta en barometer vara till god ledning för deras gö-
rande och låtande, som så helt och hållet bestämmes
af vädret; och det är sannolikt att, om iisklägena egde
en barometer att rådfråga, förluster och olyckor mån-
gen gång skulle förekommas.
" Utom den rent praktiska nyttan har ett regelbun-
det och ordentligt observerande af väderleksföreteel—
serna äfven med' sig ett visst behag; det är en för-
ströelse och hvila från andra sysselsättningar; det visar
att äfven Vindarnas skenbart nyckfulla lek, liksom de,
öfriga naturens företeelser, är underkastad en viss lag-
bundenhet, och att äfven i luftens oroliga rike allt är
ordnadt efter mått, tal och vigt.

För dem som vilja på egen hand sysselsätta sig
med observationer och önska en kortfattad redogörelse
för de vigtigaste väderleksfenomenen är denna bok
ämnad. Den kommer derföre att beskrifva de nödvän-
diga instrumenten, gifva några iingervisningar rörande
deras användning och observationernas anordnande, att.
i korthet förklara de mera anmärkningsvärda väder-
leksföreteelserna och framställa de väsentliga klimati-
ska förhållandena på jordens olika trakter.
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FÖRSTA_ KAPITLET.

Om termometern och värmet.
g

Termometern är det instrument som mäter luftens
värmetillständ eller temperatur. Den grundar sig på.
kropparnas egenskap att vid uppvärmning utvidga sig
i samma män som temperaturen ökas och omvändt
sammandraga sig vid afkylning. Olika kroppar ut-
vidga sig icke lika mycket för samma temperaturför-g
höjning. Vätskorna utvidga sig i allmänhet mera än
de fasta kropparna. Om derföre en vätska är inne-
sluten i ett kärl, så kommer den vid uppvärmning att
öka sin volym mera än kärlet ökar sin och följaktlia
gen att stiga i kärlet, och omvändt sänka sig vid af-
kylning. Som emellertid dessa förändringar äro ytterst
smä, måste man gifva kärlet en särskild form för att
göra dem märkbara och användbara för uppskattande
af värnietillständet eller temperaturen. Den vanliga
termometern bestär derföre af ett fint glasrör ändande
med en utbläst kula, fyld med en vätska, oftast qvick-
silfver. Det är nu tydligt att en ringa höjningi tem—
peraturen mäste förorsaka en märkbar stigning af qvick—
silfret i det fina röret. Denna stigning ”mäste natur-
ligtvis blifva för samma temperaturförhöjning större i
ett rör, som är finare i förhållande till kulans storlek,
än i ett gröfre rör. För att kunna jemföra olika in-
strument med hvarandra och göra dem användbara för
temperaturobservationer förser man dem med en gra—
derad skala, som på den hos oss vanligast förekom—
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mande, af svensken Celsius uppfunna termometern, in-
delas efter följande grunder. Nollpunkten sättes på
det ställe der qvicksilfverpelaren slutar, då instrumen—
tet är nedstucket i smältande snö eller is; och eme-
dan qvicksilfret når till samma punkt när vatten fry-
ser till is, kallas denna punkt äfven för fryspunkten.
Hundra-gradpunkten utmärkes af qvicksilfverpelarens
öfra yta, när instrumentet belinner sig i ångan af ko-
kande vatten (Vid. 760 m., m. barometertryck.) Denna
punkt kallas också derför kokpunkten. Afståndet mel—
lan nollpunkten och kokpunkten kan då sedan delas
i hundra lika stora delar, _om nemligen röret är jem-
tjockt. Afståndet mellan tvenne delstreck' är en grad;
dessa afstånd kunna visserligen på olika termometrar
vara olika stora, men om graderingen är gjord på of-
vannämda sätt, utmärker i alla fall samma gradtal på
de olika termometrarna samma värmetillstånd. Under
nollpunkten fortsättes indelningen på sammasätt. Grra-
derna öfver 0 kallas värm/egrader och utmärkas med
tecknet +, de under 0 kallas köldgrader och utmärkas
med tecknet —, grad utmärkes med 0 vid öfre kanten
till höger om siffran. Sålunda betyder + 120, tolf
grader varmt och —— 120, tolf grader kallt.

I andra länder användas äfven på annat Sätt gra-
derade termometrar. Emedan dessa stundom förekom—
ma i handeln äfven hos oss, må de i korthet omnäm—
nas. På Re'aumurs termometer är afståndet mellan noll-
och kokpunkten, hvilka bestämmas på samma sätt som
på Celsii termometer, indeladt i blott 80”. Således vi-
sar Réaumurs termometer &" då Celsii visar 50; d. v. s.
10 C*) = %" R. Med kännedom härom kan man för—
vandla den ena termometerns grader i motsvarande
grader på den andra. Så är t. eX. 250 C :: 20013,
120 C = 9,60 R. 100 R = 12,50 C. 0. s. v.

Fahrenhåits termometer, som användes i England
och Amerika, är graderad annorlunda. Fahr. indelade

X.

*) Amra. För korthetens skull sättes i st. &. Celsii termometer,
Réaumurs termometer, Fahrenheits termometer endast bokstätverna C.,
E., F.

_4



L/
"T

'"

* 13

— _afståndet mellan nollpunkten och kokpunkten i 2120,
men detta är »ej hela olikheten, han satte också noll-
punkten på sin termometer långt under vattnets frys-
ningstemperatur, hvarmed han afsåg att slippa använda
minusgrader. Fahrenheits , nollpunkt är lika med _
17,70 C.;_ och + 32” F. : 00 C. Afståndet mellan 00
och + 1000 på C. mot-svarar derför afståndet mellan
+ 320 och + 212" F. Således är 1000 C = 1800 F., 10 C
= %” F. För att förvandla F. till C. måste man derför
från det observerade Fahrenheits gradtalet draga 32
och sedan multiplicera resten med %. EX. %” F. = (95
—32) %” C. = 350 C.

Dessa äro de tre allmännaste termömetrarne. Celsii
är den hos oss mest brukliga och äfven vid meteoro-
logiska observationer officielt antagen; hvarföre det är
skäl att vid köp alltid taga denna.

För mycket låga köldgrader är qvicksilfvert'ermo-
metern ej vidare användbar, emedan qvicksilfret vid
—— 400 stelnar, eller, som man säger, >>fryser>>. För att
mäta så låga temperaturer måste man derföre begagna
en vätska som ej stelnar. En sådan är alkohol. Al-
koholtermometrarna graderas på samma sätt som de
förut omtalade och äro således jemförbara med dem.

Medels dessa instrumenter kan man endast lära
- känna luftens värmetillstånd vid det tillfälle då obser—
vationen sker; men det är också ofta af intresse att
veta, hvad den högsta eller lägsta temperaturen under
en viss tid, t. ex. ett dygn, varit, och emedan det skulle
blifva alltför besvärligt att göra sina observationer så
ofta, att man med någon större noggranhet af dem
skulle kunna sluta sig dertill, har man inrättat sådana
termometrar, som sjelfva angifva den högsta—eller läg—
sta temperaturen under en viss tid. De förra kallas
maximi- de senare minimi-termometrar.

Den enklaste och vanligaste mammi-termometern
är en qvicksilfvertermometer af det utseende som när-
stående Eg. 1 utvisar. I glasröret finnes ett hnt jern-
stift. Vid användandet skall termometern intaga ett
vågrätt läge och jernstiftet genom vändningar vara
återfördt till qvicksilfverytan. _När nu temperaturen
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stiger, skjuter qvieksilfret detta märke framför sig ända
till dess den når sin höjdpunkt, sitt maximum; sedan
drar sig åter qvieksilfret tillbaka, qvarlemnande mär-
ket, som således utvisar huru högt temperaturen gått
under den tid termometern legat ute. Vid förnyadt
begagnande har man då blott att genom vändande eller
en sakta skakning återföra märket till qvieksilfret.
Om således detta göres hvarje morgon, kan man den
följande dagen se hvad högsta temperaturen under
dygnet varit.

Vid observerande måste man naturligtvis tillse att
ej termometern rubbas, då derigenom lätt äfven mär—
ket skulle_ kunna skrida åstad.

Minimitermometern liar ett liknande utseende; men
här är vätskan sprit och märket en liten glasstaf, lig-
gande inuti vätskan. När temperaturen sjunker dra-
ger spriten sig tillbaka åt kulan till och släpar der-

Fig. 1.

vid med sig glasmärket; stiger åter temperaturen, så
tränger spritpelaren fram igen, men lemnar då efter
sig märket, hvilket sålunda stannar på den punkt, som
utmärker den lägsta temperaturen under den tid in-
strumentet legat ute. Efter observationen återföres
genom försigtigt vändande märket till spritpelarens
ända. Om således hvarje afton minimitermometern
utlägges, kan man på morgonen se hvad lägsta tem-
peraturen varit under natten. Afven här gäller att ej
rubba instrumentet förrän observatiönen är gjord.

De här ofvan beskrifna termometrarna äro de för
meteorologiska temperaturobservationer vigtigaste. Som
emellertid 'de i handeln förekommande ofta äro en eller
annan grad origtiga, är det skäl att alltid pröfva dem
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åtminstone på fryspunktens rigtighet. Afven termo-
metrar, som en gång befunnits rigtiga, .böra eft'er
längre mellantider, ett år eller så bortåt, underkastas
förnyad pröfning, emedan det ofta händer att de efter
någon tid börja visa litet för högt, boroende derpå
att glaset ibland drager sig tillsammans, hvilket då
har till följd att vätskan pressas längre upp i röret.
Sedan man känner huru mycket för lågt eller för högt
en termometer visar, kan man naturligtvis fortfarande
begagna densamma, om blott ständigt iakttages att
lägga till eller taga ifrån felet.

Termometerns pröfning på nollpunkten sker helt
enkelt genom att nedstioka densamma i smältande snö
så djupt som är möjligt för dess observerande. Här-
vid tillser man, att det genom smältningen uppkom—
mande vattnet får tillfälle att afrinna, hvilket lättast
låter sig göra genom att lägga den smältande snön i
ett durkslag och att observationen ej göres förr än
qvioksilfverpelaren blifvit fullkomligt orörlig. Hvad
sjelfva observationen för öfrigt beträffar måste man
komma ihog att här, som alltid, hålla ögat i jemnhöjd
med qvioksilfrets öfre yta, då i annat fall, som man *
lätt kan öfvertyga sig, observationen blir mer eller
mindre origtig. ”

När man med någon större noggranhet vill lära
känna luftens temperatur, äro flera försigtighetsmått
att vidtaga med afseende på termometerns uppställning
ooh afläsning, på det att det gradtal som den utvisar
måste angifva luftens verkliga temperatur vid obser-
vationstillfållet.

Utom hvad som förut är sagdt om afläsningen,
att ögat hålles i jemnhöjd med vätskepelarens yta,
måste man äfven taga sig tillvara för att länge stå
allt för nära intill termometern, emedan andningen
ooh värmestrålningen från kroppen kunna märkbart
höja instrumentets temperatur.

Termometern bör vara uppställd på en sådan plats,
att den ej utsättes för solstrålarnas direkta inverkan.
Ty, emeden dessa genomtränga luftkretsen utan att
förlora så synnerligen mycket af sin värmande kraft
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ooh följaktligen utan att mycket uppvärma densamma,
kommer deras verkan att visa sig först, när de träffa
fasta eller flytande kroppar på jorden genom deras
uppvärman—de öfver luftens temperatur, såsom erfaren-
heten också lärer oss, att sand och andra föremål kunna
blifva ganska upphettade af solstrålarna under en för-
öfrigt kall dag. Om termometern derföre utsättes för
solstrålarna, kommer den ej att angifva luftens tem—
peratur, utan blott sin egen af solen framkallade, "hvil—
ken ju ej är af något intresse att känna. Att luften
äfven i solskenet ej har någon märkbart högre tem-
peratur än i skuggan kan man öfvertyga sig genom
att svänga en vid ett snöre fästad termometer omkring
i luften; denna svängning ooh beröring med luftpar—
tiklarne tvingar termometern att antaga samma tem—
peratur som dessa, och man får på detta sätt samma
gradtal i skuggan och i solskenet. Att tala om hur
varmt det är »i solen» ger således ej alls någon före—
ställning om luftens verkliga temperatur.

Termometern bör vidare, och det af samma skäl,
skyddas för värmestrålning från andra föremål t. ex.
uppvärmda väggar, observatören, marken, den måste
derföre befinna sig på tillräckligt afstånd från väggen
eller fönstret, minst några tum, och från jordytan, 5
till 10 fot. *

Det är ännu en omständighet som kan förorsaka
en annan temperatur hos termometern än hos den om—
gifvande luften.

En varmare kropp utstrålar så länge värme till
omgifvande föremål till dess den får samma tempera-
tur som dessa. Denna förmåga att. utstråla värme" är
dock ej hos alla kroppar lika, såsom i det följande
kommer att visas. Nu utstrålar termometern mera
värme än luften och antar derföre lätt en lägre tem-
peratur än denna. I synnerhet blir denna utstrålning
märkbar under lugna och klara aftnar. Fasta krop—
par på jorden ooh således äfven termometrar stråla ut
värme mot den utomordentliga kalla verldsrymden,
hvars temperatur beräknats till —— 140" C.; härigenom
kunna de äfkylas betydligt mera än luften, som ut—
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astrålar endast föga af sin värme. Det är häraf tyd-
ligt, att termometern genom någon skärm eller dylikt
bör skyddas för strålning mot rymden.

Vidare är det äfven vigtigt, att termometerkulan
alltid är torr; ty, om den blir våt, förorsakar vattnets
.afdunstning, eller, hvad som är det samma, kulans tork—
ning, en sänkning i dess temperatur. Att detta verk-
ligen är fallet kan lätt visas genom att neddoppa en
termometer i vatten af samma temperatur som luften
för tillfället; när då instrumentet åter tagits upp, sjun—
ker termometern en eller annan grad till följd deraf
att vattnet, såsom längre fram närmare omordas, vid
sin afdunstning tager till sig värme från termometern.
Vid nogare observationer brukar man uppställa termo—
metern i serskildt konstruerade spjelburar, hvarigenom
_alla här omnämnda olägenheter förebyggas.

Efter denna redogörelse för de instrument, medels
hvilka man kan uppskatta kroppars värmetillstånd
eoch utröna värmets egenskaper hafva vi att närmare
taga i betraktande dettas samband med och inflytande
på väderleksföreteelserna. __

Solen är ,den vigtigaste värmekällan. Hvarje ögon— '
llolick utstrålar den åt alla håll ofantliga värmemäng-
der och ehuru den portion, som tillkommer jörden, är
försvinnande liten i förhållande till det hela, så är dock
denna ringa bråkdel af solvärmet tillräckligt stor för
att den skulle kunna årligen afsmälta ett 100 fot tjockt
islager, som betäckte hela jorden. Stjernorna tillsända
också jorden mycket värme, men emedan deras verkan
..är i det närmaste lika stor dag och natt, vinter och
sommar på hvarje trakt, kommer den ej. att vara af
'något väsentligt inflytande på de meteorologiska före-
teelserna. Lika liten betydelse eger i detta afseende
det ringa värme, som från jordens inre ledes till dess yta.

Värmet fortplantar sig på trenne olika sätt genom
strålning, ledning och öfverföring från en kropp till en
annan, från ett ställe till ett annat. Vid strålning öfver-
'flyttas 'värmet från ett ställe till ett annat utan att mellan—
rummet anmärkningsvärdt uppvärmes. Så passera sol-
strålarna med oförsvagad värmekraft den tomma verlds-

VäcZerZe/islärmz. 2
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rymden, genomtränga äfven jordens lufthöl—je utan att
afgifva synnerligen mycket värme till detta; när de
deremot träda den fasta jordytan' och hafven, upp—
fånga dessa den största delen af det utstrålade vär—
met. Genom ledning, d. v. s. omedelbar b”eröring med
andra kroppar, meddelar jorden och hafvet sedan af
sitt värme till de närmaste luftlagren. Men luften har
liksom andra kroppar den egenskapen att utvidga sig
vid uppvärmning; till följd af utvidgningen blir den låt—
tare och stiger uppåt, och kallare samt derföre tyngre
luft intager dess förra plats för att äfven den uppvär-
mas och sedan lemna plats för ny kall luft. På detta.
sätt öfverföres genom luftens circulation värmet från
ett ställe till ett annat. Detta fortplantningssätt be—
nämnes Öfnerför'ing och skilj er sig väsentligt från de
båda”föregående.

Till det strålande värmet förhålla sig kropparna
mycket olika. Ogenomskinliga kroppar genomsläppa i
allmänhet ej värmestrålarna, lika litet som ljusstrå—
larna. Genomskinliga kroppar genomsläpp'a somliga
mera, andra mindre; koksalt nästan alltsammans; glas
deremot och vatten endast en del, och härvid inträf—
far det egendomliga, att de genomsläppa en stor del
af de värmestrålar, som utgå från lysande kroppar,,
men ej de mörka strålarna från en ej. lysande varm
kropp. Denna glasets egenskap gör det användbart
till fönster och drifbänkar; ty det låter solstrålarna
passera igenom, men hindrar deremot värmestrålarna
från föremålen i boningsrummen eller från marken.
och plantorna i drifbänken att gå ut, hvarigenom dessa
kunna behålla sitt värme. Fullkomligt torr luft ge—
nomsläpper värme, men i den mån den är fuktig, och
detta är den alltid i synnerhet ide lägre, närmast jor-

5 den befintliga lagren, uppsuper den en mindre eller
större del deraf. Ju större mägtighetx det luftlager
har, genom hvilket solstrålarna passera, desto mera för-
lora de, under för öfrigt lika förhållanden, af sin vär—
mande kraft. Detta är också orsaken, hvarföre på höga
berg -»solen bränner», mycket mera än i låglandet.
Likaledes beror det härpå, att solen värmer mycket
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mindre när den står vid horisonten än högt på him-
melen. Såsom närstående fig. 2 visar, hafva nemligen
strålarna i förra fallet att gå genom ett mycket tjoc—
kare luftlager än i det senare.

Af denna figur framgår äfven något annat, som
för. temperturfördelningen på jorden är af stor bety-
delse. Vi se nemligen, att ett lika stort strålknippe,
när solen står vid horisonten, kommer att träffa ett
mycket större område, än när solen står högt på him-
melen. När derföre samma från solen tillförda värme—
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mängd i förra fallet loreder nt sig öfver en större yta,
måste den verka mindre kraftigt på hvarje serskild ?
del deraf, än den verkar" på hvarje del af den mindre
ytan. Detta är en, af de vigtigaste orsakerna till att
polartrakterna, som endast träffas af snedt infallande
strålar, äro så kalla i jemförelse med eqvatorialtrak— '
terna, öfver hvilka solens strålar falla mera lodräta.
Sammalnnda är detta delvis *orsaken till att aftonen
och morgonen äro kyliga i jemförelse med middagstiden—.

Jordytans egen beskaffenhet har också ett stort;
inflytande på värmefördelningen öfver densamma. Da-
gens hetta' blir mera tryckande 1 en Öken och på en
sandhed, än i den fuktiga skogen och på en gräsbe-

x
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växt äng eller—** ute pä hafvet, emedan sanden lätt upp-
värmes, dä deremot en fuktig trakt eller hafvet dels
förbrukar en del af det' tillförda värmet vid vattnets
afdunstning, dels ocksä vattnet i och för sig behöfver
en större tillförsel af värme för att kunna antaga en

—lika hög temperatur som sand eller till och med hvil-
ken annan kropp som helst? För att höja temperatu—
ren hos en viss vigtsmängd vatten till en viss värme-'
grad, mäste man använda mera bränsle än för att till
samma värmegrad upphetta- en lika stor vigt af hvil-
ken annan kropp som helst.

Härtill kommer ocksä (en annan omständighet, som
gör att vattnets uppvärmning ej sker lika lätt som

"XX markens. Vattenytan kastar nemligen tillbaka en del
af värmesträlarna liksom den äterkastar ljussträlarna.

] Denna egenskap har vattnet gemensam med andra
' speglande kroppar. Har äter vattnet en gäng antagit

en högre temperatur, kan det längre bibehälla den än
andra kroppar. Detta ,beror dels derpä, att det vid sin
uppvärmning liksommagasinerat en större mängdvärm-e,
dels ocksä derpä, att det-dedikhet med speglande krop-
par i allmänhet utsträlai' ' mindre hastigt det värme,
som det en gäng upptagit, än ojemna icke speglande
kroppar. Att sä är förhållandet lär oss erfarenheten
ur dagliga lifvet: en blank kaffepanna häller sig längre
varm än en sotig, men det ätgär ocksä i förra fallet
mera värme att bringa den till kokning, emedan en
stor portion af det tillförda värmet äterkastas. Af det
ofvan sagda förklaras till stor- del hafvens och sj öar—
nes inflytande pä lufttemperaturen. Pä vären ätgär
längre tid innan hafvet hinner uppvärmas, hvaraf föl—
jer att hafsvindarna under denna årstid äro kallare,
under sommaren hinner ej heller hafvet antaga samma
.höga temperatur som landet, hvarföre ej hettan blir
sä tryckande vid kusterna som i landets inre trakter;
pä hösten deremot bibehåller hafvet mycket längre
s1n en gäng ernädda temperatur, hvarföre det inver-
kar mildrande pä klimatet under denna årstid. Detta
är ock orsaken, att hafsluften "angriper” svaga perso-
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ner på våren, men är välgörande på sensommaren och
hösten.

Afven atmosferens olika beskaffenhet öfver land
och haf bidrar i hög grad att öka olikheten i bådas
temperaturförhållanden. J det föregående (sid. 18) är
nämdt, att torr luft genomsläpper värmestrålarna oför-
svagade, men att deremot fuktig upptager en *stor por-
tion af det strålande värmet och mera ju större dess
fuktighet år. Då nu i allmänhet luften öfver fastlan-
den är jemförelsevis torr, öfver hafven åter fuktig, så
är det tydligt, att hafvet äfVen på grund häraf mindre
lätt genom strålning upptar eller afger värme än lan-
det. Detta bidrager också att under natten och un-
der vintern, då värmeförlusten är större än värmetill-
förseln, göra temperaturen på eller i- närheten af haf-
vet högre än i det inre af landet, liksom å andra si-
dan under dagen och på sommaren hafvet ooh kusterna
hafva ett kyligare klimat än landets inre. Sålunda
blifva temperaturvexlingarna på öar och kuster betyd-
ligt mindre än i trakter, som äro aflägsna från haf.-
Man brukar derföre skilj a—mellan kust- eller ö-klimat
och land- eller kontinentalklimat. Så hafva t. ex. Sibi-
rien och det inre Ryssland med sina ytterligt kalla
vintrar ooh jemförelsevis heta somrar ett kontinental-
klimat, Island och Norska kusten med sin mera jemt
fördelade temperatur 'ett kustklimat. Samma år för-
hållandet med Lappland å ena sidan och Gottland å
den andra, ehuru olikheten ej hår är så stor.

Alldenstund temperaturförhållandena äro en af de
väsentligaste faktorerna i en orts klimat, är det vigtigt
att lära känna temperaturernas medelvärden eller medel-
temperaturen för längre och kortare tider. . Medeltem-
peraturen för ett dygn erhålles genom att observera
temperaturen för hvarje timme, summera de observe-
rade + graderna, derifrån draga summan af observe-
rade -—- grader och dividera resten med observatio-
nernas antal, här 24. Qvoten angifver då dygnets me-
deltemperatur, som är värmegrader ifall dividenden
hade +, köldgrader om den hade —. Som det emel-
lertid skulle vara allt för besvärligt att göra observa-
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tioner hvarje timme; kan man, genom låmpligt valda
tider, åfven af några få observationer på dygnet, med
tillräcklig n—oggranhet lära känna dess medeltempera-
tur. Erfarenheten har visat att hårtill båst lampa
sig följande sammanställningaroaf observationstimmarna.

1:_o)6f.m. 2e.m. 10 e. m.
2:0) 8 f. m. 2 e. m. 8 e. m. och minimum
8:o)8f. rn. —— 8e. m.

Man kan då välja hvilken af dessa sammanställ-
ningar man för sig finner beqvåmast. De noggranna-
ste vä1dena torde den första sammanställningen gifva,
men åfven de öfriga åro för praktiskt behof fullkom-
ligt tillfyllestgörande. Om man t. eX. har observerat
termometern ooh den visat + 80 kl. 6 f. m.

+ 120 kl. 2 e. m.
+ 50 kl. 10 e. nu: så blir

medeltemperaturen fördetdygnet= + 2008 = + 6.60.
— 6.60

Sammaledes om man enligt den andra samman—
ställningen funnit den vara__ + 10 kl. 8 f. m,, + 70 kl.
2 e. m., + 05 0 kl. 8 e. m. och minimum=———4.50, så
fås medeltemperaturen genom att summera + graderna,
hvilka hår göra 8,50 och derifrån subtrahera — gra—
derna, således 8,5O —— 41,50 = 40 och dividera resten med
observationernas antal, hår 4, således + 4024 = + 10

10

Har man observerat temperaturen —— 4,20 kl. 8 f. m.
och + 10 kl. 8 e. m., fås det dygnets medeltempera—
tur = —— 8,2"2 =——1,6",o.s.v.

——1, 60
I vårt land göras dessa observationei kl. 8 f. m,

2 e. m. och 9 e. m. på statens meteorologiska statio-
ner. Mediet för dygnet fås genom att summera tem,i ,
peraturgraderna kl. 8 och 2 samt femdubbla tempera—.;1
turen kl. 9 samt dividera totalsumman med 7. .

Har man på nagot af dessa olika sått funnit me-
deltemperaturen för hvarje dag i en manad, fås af da—
garnas medeltemperatur månadens på liknande vis ge—
nom division med dagarnas antal ifrågavarande månad,
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och ur månadernas medeltemperaturer årets genom di-
vision med månadernas antal 12. Nu har emellertid
samma månad det ena året ej alldeles lika medeltem-
peratur som det andra och åfven året i sin helhet har
ej alltid samma medeltemperatur. För att göra sig
oberoende af sådana mera tillfälliga oregelbunden—
heter tar man medelvårdena af flera års observationer
och får på detta sått tal, som med stor noggrannhet
angifva medeltemperaturerna för år, årstid eller må—
nad o. s. v. för den ort, der observationerna åro tagna.

Högsta eller maximi—temperaturen för dygnet in-
tråffar Omkring kl. 2 e. m.,lagsta eller minimitempe—
raturen strax före soluppgången. Det är tydligt, att
temperaturen bör stiga, så långe värmetillförseln från
solen år större än förlusten till följd af jordens utstrålv
ning, och falla så långe den senare har öfverhand.
Skilnaden mellan högsta och lägsta temperaturen kal-—
las dess amplitud. Hvad som bestämmer den dagliga
amplitudens storlek är laget i förhållande till land
och haf höjden öfver hafvet, breddgraden, dagens
längd och himmelens molnighet. Dessa förhållanden
inverka ookså på den årliga amplitudens storlek.

Hvilka olikheter hårutinnan olika trakter på jor—
den förete, framgår af följande exempel:

För följande orter, som ligga vid ungefärligen
samma breddg1ad, år årliga amplituden

Thosshavn (Fåröarne) 90
Christiania.. 220
St. Petersburg 260
Kasan (inre Ryssland) 830
Irkutsk (Sibirien). 4.09
Hahodadi (Japan) ................ _. ............ 249

Här synes tydligen: skilnaden mellan landt- och
sj öklimatet.

Följande tabell visar medeltemperaturen för Jan.,
Juli och året samt årl. amplituden (skilnaden mellan
medeltemperaturen i Jan ooh Juli) på några andra
orter vid olika breddgrader.

'-
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Breddgrad. Medeltemperatur b Amplitud,
Jan. Juli. Aret

Jakutsk ........62.02'N —- 42.0, + 16.80, —— 11.3”, 58.8”
Dublin ....ax.... 53.02'N + 3.40, + 160, + 9.5 12.60”

JSt. Helena ...15",5'5'S + 17.8, + 14,05, + 16.50, 8,3".
Huru stor olikheten itemperaturförhållandena mel-r

lan tvenne helt närbelägna. orter kan vara, visar föl-
jande exempel.

Lofoten Jan.+ 00; Juli+12_0, året + 40, Ampl. 125.
InreLappland Jan.—150, Juli + 13, året — 20, Ampl. 280.

Här är breddgraden den samma, men Lofoten har
i hög grad fördelen af ett sjöklimat, då deremot det
inre af Lappland, om ook ej så aflägset från haf, kan.
sägas hafva ett temligen kontinentalt klimat; (höjden
ofvan hafvet kommer också härtill). Dessutom har
Lofoten, såsom längre fram synes, ett iandra afseenden.
ovanligt gynnadt läge.

Genom att samla observationer och uträkna medel—
värdena har 'man satts i stånd, att på ett särdeles i
ögonen fallande sått åskådliggöra temperaturfördelnin-
gen öfver jordens olika trakter medels de s.k. isotermi
kartorna. Dessa uppritas på det sått, att man med-
linier (isotermer) sammanbinder orter med samma medel-
temperaturer. Allt efter som man då tar månads- eller
årsmedierna fås kartor med månads- eller års-isoter-
mer. Isotermlinierna gå, såsom af de i slutet af första
kapitlet bifogade kartorna synes, temligen slingrande
och oregelbundet, och endast i det stora hela kunna
de sägas vara något så när jemlöpande *med eqvatorn. -
Fullkomligt j emlöpande skulle de vara, om jordytane
beskaffenhet och äfven atmosferens vore- öfver allt den.
samma. Ty då skulle en orts klimat endast vara be-
roende af _dess närmare eller fjermare afstånd från.
eqvatorn. Men som förhållandena i verkligheten äro,
att öfver stora ytor utbreda sig haf, öfver andra ök-
nar eller högländer och den mångfaldigaste natur ter
sig på jordytan, kan ej inträffa annat, än att dessa iso-
termlinier antaga en högst oregelbunden gång.

Följa vi t. eX. Januariisotermlinien för 0”, så se
vi, att den i Atlantiska hafvet gör en skarp böjning

a
_

k
_
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mot norr ända till Lofoten derefter viker den hastigt
af rätt åt söder ända ner till Syd-Tyskland, går der-
-efter åt öster tvärs genom Europa och in i Asien.
Ett nästan lika oregelbundet utseende har en isoterm
från motsatta årstiden, t. ex. Juliisotermlinien för + 150;
men dess böjningar gå i allmänhet i motsatt led mot
Januariisotermens, så att den bugtar mot norr öfver
fastlanden och mot söder öfver hafven. Vid samma
breddgrad äro således somrarna mindre heta på hafven
än på fastlanden, vintrarna deremot mindre kalla på
hafven än på fastlanden, såsom redanidet föregående
nämnodt är (sid. 21 och följande.)

Arsisotermernas läge måste naturligen vara mellan
de båda motsatta årstidernas och derföre ej förete så
starka böjningar. Dock äro äfven de långt ifrån raka.
I norra Atlantiska hafvet böja de sig ganska mycket
mot norr; d. v. s. denna del af jorden har i förhål-
lande till sin breddgrad ett jemförelsevis mildt klimat.
Denna trakts höga temperatur beror till väsentlig del
på ett fenomen, som vi ej hittills tagit med i räknin—
gen vid betraktande af temperaturfördelningen på jord-
ytan, men som dock är af den allra största betydelse
i synnerhet för det Nordvestra Europas länder. Detta
fenomen är hafsströmmaww, eller vattenmassornas cir-
kulation under ständig afkylning och uppvärmning,
under afgifvande och upptagande af värme. L

Emedan solens » strålar i eqvatorialtrakterna hafva
en ofantligt mycket större värmande kraft än i polar-
trakterna, kommer hafsvattnets temperatur att blifva
högre i de förra än i de senare. Men nu har ham
vattnet *), liksom de flesta andra kroppar, egenskapen?
att vid uppvärmning utvidga sig och blifva lättare
samt omvändt vid afkylning sammandraga sig och
.blifva tyngre. Häraf uppkommer då en rubbning i

*) Vanligt sött vatten visar i detta afseende en märkvärdig afvi-
kelse från regeln. Det har neml. sin största täthet vid + 40. Vid af-
kylning från+40 till 0 utvidgar det sig och blir lättare. Is är betyd-
ligt lättare än vatten, hvarföre den och Byter derpå. Hade ej isen denna
egenskap skulle sjöarna under vintern bottenfrysa och de klimatiska
förhållandena antaga en helt och hållet annan karakter. '
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vattenmassornas jemnvigt, i det att det lättare varma
vattnet sträfvar att utbreda sig öfver det kalla, detta
åter att sjunka djupare. Detta framkallar en oafbru—
ten cirkulation, hvarigenom det varmare vattnet iiyter
ut öfver hafsy7tan fran eqvatorialtrakterna och stän-
digt ersättes af det på djupet tillströmmande kallare
vattnet fran polerna; så att i stort sedt en ständig
ström af varmt vatten ilyta ät polerna på ytan och
kalla polarströmmar ät eqvatorn pa djupet. Men dels
pä grund af landets ojemna fördelning på jorden dels
pä grund af rådande viddförhallanden, dels ock pä gruud
af andra inverkande omständigheter isynnerhet olika
salthalt, och i sammanhang dermed olika tyngd hos
vattnet, jordens rotation, hafvens djupförhällande m. nu.,
kommer denna vattnets cirkulation att förete Hera ore—
gelbundenheter.

Största intresset för oss eger hafsströmmarnainorra
Atlanten, hvarföre dessa här företrädesvis komma att
tagas i betraktande; rörande de öfriga hafven mä det
vara nog att hänvisa till kartan n:o 2.

? Den höga temperaturen pa ömse sidor om eqva—
torn, mellan Sydamerika och Afrika, framkallar en varm
ytström, som följer Syd-Amerikas norra kust och trän-
ger in i Mexikanska viken. Här ytterligare uppvärmdt,

; ända till närmare 300, bryter strömmen i hastigt lopp
'fram genom Floridasundet, följer att börja med N.
Amerikas ostkust, men böjer snart af mot öster, kom—
men ungefärligen midt ut på Atlanten, delar den sig i
tvenne grenar, en mindre, som Vänder om längs kusten
af Afrika ät eqvatorn, och en större, som ständigt till-
tagande i bredd omsveper Britanniens, Islands, Fär-
öarnas ooh Norges kuster och först fram emot Spets—
bergen och Novaja Sembla förlorar sig. Med en vatten-
mängd, som uppskattas till 3,000 gånger Missisippis
och fran början en hastighet af en mil i timmen, gju-
ter den sig ut i _norra Atlantiska hafvet, ständigt till-
tagande i bredd, så att den från att i början vara
några fa mil vidgar sig till hundradetals mil, men ocksa
i samma män som den breder ut sig, aftagande 1 hastig-
het och ailemnande sitt värme till den öfverliggande
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luften, ända till dess den hinner Ishafvet. Denna stån-
diga tillförsel af vatten till de nordliga trakterna mot-
våges af ett lika stort bortströmmande af kallvatten
från polerna. Detta sker i norra Atlanten genom ström-
mar, som gå i motsatt led mot Grolfströmmen7 dels på
djupet, dels ook vid Grönlands ooh Nord—Amerikas
ostkust på ytan. Denna senare kalla ytström, som kom-=x
mer från norra ishafvet och för med sig väldiga is—
massor7 hvilka afsmålta vid New Foundlandsloanken, der
de komma i beröring med Golfströmmens varma vatten,
sånke'r temperaturen vid de kuster den sköljer rått loe-
tydligt. Emedan denna ytström dock ej är af samma
storlek som Golfströ'mmens, förorsakar den ej en sank-
ning i temperaturen på Atlantens vestra strand, som
motsvarar höjningen på den östra sidan. Afförhållan-
dena i Atlantiska hafvet, som i det stora hela likna
de andra stora hafvens, framgår således hvilken bety-
delse hafsströmmarna ega för temperaturfördelningen
öfver jordytan; de mildra tropikernas hetta ooh polar-
trakternas köld, i det att de transportera det värme,
som solen i öfverflöd strålar ned på eqvatorialtrakterna,
till de mera vanlottade trakterna norrut och söderut, och
likaledes med det kalla ishafsvattnet uppblanda de
heta ländernas haf. Huru stor denna deras verkan år_
synes tydligt af isotermkartorna. Liksom om isoterm—
linierna vore på vattnet flytande trådar, hafva de bug—
tat sig för hafsströmmarna; ooh isotermerna för luftens
temperatur visa en nåra öfverensståmmelse med iso-
termerna för hafsytans temperatur.

Emedan, som i det föregående år sagdt7 hafvet
både saktare afkyles ooh saktare uppvårmes, kommer
det att få sin högsta och lägsta temperatur något se-
nare (i Aug. ooh Febr.) ån luften (Juli och Jan.) I
djupare lager har alltid hafsvattnet en lägre tempera—-
tur7 och på de största djupen år det till och med i syd-
ligare ooh eqvatorn närliggande haf knappt en eller
annan grad öfver O. Undantag förekomma dock; så har
Medelhafvet åfven på sina djupaste punkter en tempe-
ratur af + 130. Detta Enner sin förklaring deruti att
det endast genom det grunda Gibraltar-sund står i för-
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bindelse med verldshäfvet, från hvilket derföre endast
det varma ytvattnet kan inströmma, under det att det
kalla vattnet på djupet ej når öfver denna "dam. Ett
liknande förhållande råder i de djupa norska fjordarna,
som genom grunda ref äro afstängda från det kallare
djupvattnet i Atlanten, men deremot insläppa Golf-
strömmens varma ytvatten. Dessa exempel visa.:huru
äfven hafsbottnens höjder och dalar inverka på kli—
maten.

Temperaturvexlingarna i atmosferen sträcka ej sin
verkan synnerligen djupt ned i jordytan, emedan jord-
lagren dåligt leda värmet. I djupa grufvor är derför
temperaturen hela året densamma. Källor, som komma
från större djup, hafva också af samma orsak en oför-
änderlig temperatur. Så t. eX. har i vårt land kall-
källvattnet både vinter och sommar en temperatur, som
föga skiljer sig från lufttemperaturens årsmedium. Ef-
ter kalla och på nederbörd fattiga vintrar förmår ej

”sommarvärmen alltid upptina den frusna jorden, utan
'ikälen" blir liggande året om. I vårt land torde dock
detta knappt förekomma, utom möjligen" på serskildt
lämpliga ställen ett eller annat år. Vanligt är emel—
lertid, åtminstone i norra Sverige, att man under torra

_somrar, när föregående vinter varit lämplig för ”käle
bildning”, finner marken frusen ända in i Augusti. I
Sibirien är på stora sträckor jorden frusen till ett djup
af 4:00 fot och mera, men det är troligt att detta ej
får tillskrifvas köldens inverkan ofvanifrån på jord-
lagren, utan på något sätt står i samband med dessas
egen bildning.

Af de vidstående skandinaviska isotermkartorna
och tabellerna öfver medeltemperaturen för hvarje må-
nad på några orter i Sverige Och Norge framgå
tydligt de för vårt land egendomliga temperaturförhål-
landena. Så se vi på dessa kartor, hurui den östra
delen af landet januaritemperaturen hufvudsakligen
beror på ortens läge i norr eller söder, och huru stort
Golfströmmens inflytande är i vestra Norge, så att t.
ex. vid Lofoten Januari har samma temperatur som i
Skåne och vid Nordkap vintern ej är strängare än i
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Upland. Under Jul1 år temperaturen temligen lika
öfver hela landet, om man undantager de högre fjell-
trakterna, der den år betydligt lågie. Denna olikhet
beror derpå, att i regeln temperaturen aftar i samma

' mån man höjer sig öfver hafsytan. Vore luften full-
komligt torr, skulle temperaturen sjunka ungefär 10 C.
för hvarje 100 meter man stiger uppåt; men tempera-
tursånkningen är oftast mindre och detta så, att ju
större luftens fuktighet är, desto mindre år skilnaden,
eller desto högre maste man stiga för att få en sank-
ning af 10. (Om ett anmärkningsvärdt undantag fi an
regeln se slutet af tredje kap.)

Emedan tiden för islossning och _islåggning åro af
intresse för kännedomen om ett lands klimat har en
karta öfver dessa fenomen intagits. Linierna a kartan
sammanbinda de orter, som i detta hänseende förhålla
sig lika, och de vidstående siH'rorna angifva dag och
månad för fenomenens intråffande.

Äfven företeelserna inom våxt- och djurvellden
åro beroende af temperaturen. Såsom exempel på detta
samband anföras i nedanstående tabeller några uppgif-
ter öfver v'åxters blomning, fruktmognad m.m. samt
ankomsttiden för några Hyttfoglarf. Alldenstund dessa
tabeller endast omfatta nagra få ar, 'aro deras pgifter
ej att anse som fullt rigtiga medelvärden, m%rde
likvål komma dessa temligen nara.

Om man på en karta med linier sammanbinder de
orter, der en viss våxt samtidigt befinner sig i samma
utvecklingsstadium, skall man finna att dessa linier i
det närmaste komma att sammanfalla med en bestämd
isoterm för samma tid. Så t. ex. blommar håggen når
isotermen för 11, 40 C.passe1ar öfver orten på varen.

Ett liknande samband mellan isotermerna och de
linier, som sammanbinda orter, till hvilka en viss Hytt—
fogel samtidigt anländer, låter äfven påvisa sig.

i
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Vegetationens utveckling E Sverige under åren l873—78.
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ANDRA KAPITLET.

Om luftens fuktighet.

Af erfarenheten veta vi att, om vatten får stå
någön tid i en öppen skål, det på ett märkbart sått
minskas, "torkar in", som man mycket oegentligt så—
ger, hvilket uttryok härleder sig från den föreställnin—
gen, att vattnet skulle på något sått alldeles försvinna.
Att så ej kan vara förhållandet" måste emellertid vara
alldeles uppenbart vid den minsta eftertanke; ty det
år otänkbart, att en kropp eller materia skulle kunna
förintas, den kan endast te sig för oss under olika
former.. Så år också förhållandet hår med vattnet.
Det har öfvergått i gas eller, som man hellre sager,
ånga och Ennes såsom sådan i atmosferen, ehuru den ,
ej är synlig. Moln och dimma åro ej vattenånga, men =
vål åro de uppkomna ur denna, derigenom att den
ånyo öfvergått i flytande form, bildande de små drop-
par, "som åro molnens yttersta beståndsdelar. Når mol-
nen utgjuta sig i nederbörd, återfår således jorden det
vatten, som den förut genom ångbildningen afgifvit.
Vattnets öfvergång till ånga kalla vi afdtmstm'ng.

Erfarenheten visar, att afdunstningen försiggår
hastigare når det år varmt och torrt vader, än när det
år fuktigt och kallt; så t. ex. torka ju våta klåder
fortare i förra an i "senare fallet. På grund af dessa
iakttagelser tänkte man sig fordom, att afdunstningen
bestode deruti, att luften liksom upplöste vattnet och
gjorde det osynligt, ungefär på samma sått som vatten
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upplöser salter; och liksom salter lösas bättre och i
större mängd i varmt än i kallt vatten, löstes också
vatten bättre när luften var varm, och liksom man ej
kan lösa huru stora mängder salt som helst uti vatten
utan detta blef, hvad man kallar, ”mättadt” med salt,
så ansåg man äfven att luften ”mattades” med vatten-
ånga och att afdunstningen derföre måste upphöra. Då
vattnet, som håller den för en viss temperatur största
möjliga mängd salt, afkyles öfvergår en del af saltet
i fast form, ”utfälles”, likaså utfälldes vattenånga och
blef ånyo synlig, när" mättad” luft afkyldes. Detta sätt
att förklara afdunstningsfenomenet måste dock snart
»öfvergifvas, då nya rön gjordes, hvilka ej öfverens-
stämde med en sådan teori.

Man fann nemligen, att vatten afdunstade lika bra;,
i ett fullkomligt lufttomt rum, ja t. o. m. hastigaregi
hvaraf man inser, att luften ej har något med detta
fenomen att skaffa, endast att den är hinderh'g deri-g»
genom, att den minskar afdunstningens hastighet. tf

Ehuru således det gamla åskådningssättet måste
röfvergifvas, begagnas ännu, ehuru oegentligt, uttryck
som påminna derom: man talar om att "luften är mät:
tad med vattenånga", om uluftens mättningspunkt"
&. s. v. I stället för denna senare benämning har man
också daggpunkt, hvarmed menas den temperaturgrad,
till hvilken ett vattenånga hållande rum kan afkylas,
utan att någon utfällning (daggbildning, deraf nam—
net) sker. *

Om jag således säger, att daggpunkten är 12,50,
så vet ] ag deraf att, vid den halt af vattenånga luften
för tillfället har, temperaturens sänkning under denna
punkt skulle föranleda en utfällning af ånga.

För att bilda sig ett begrepp om vattenhalt'en i
ett rum eller i luften skulle man kunna angifva huru
stor vigt vattenånga som finnes i en viss rymd, t. ex.
i en kb.met_er. Man skulle då flnna, att den största
mängd vattenånga, som kunde upptagas i en rymd af
en kbm., skulle blifva densamma, antingen denna rymd
förut innehåller luft 'eller ej, förutsatt att temperaturen

VäderZé/cslämn. _ 3
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vore densamma i begge fallen, och vidare finna, att
när temperaturen ökades, äfven vattenhalten kunde ökas..
Exempelvis kan nämnas att största möjliga vattenhalten
är vid —— 200 = 1 gram på kubikmetern.

—- 109 = 2,3 ,, I ,, n
_— 00 = 4,9 ,, ,,
+ 50 = 67 5 77 - 77
+ 100=9,2 , ' ,,
+ 150 = 12,7 ,, ,,
+ 200 = 17,4= ,, ,,
+ 259 = 23,0 ,, ,,

o s v * '”
Afkyles således "mättad" luft från t. ex. 250 till

50 så måste en stor del af vattenångan falla ut, i detta.
fall— 16,5 gram på hvarje kbm.

Emellertid är ej vanligt att uttrycka vattenångans.
mängd i vigt, utan man uppskattar den efter det tryck
den utöfvar.

Liksomandra gaser haräfven vattenångan en Spå/Ins-
tighet, eller den egenskapen att, på grund af småpartik-
larnes sträfvan att sprida sig, utöfva ett tryck mot
hvarje kropp, som hindrar denna spridning. Med in—
strument, som * grunda sig på samma idé som den i
följande kapitel beskrifna barometern, s. k. manometrar,
kan detta tryck uppmätas.— Det angifves, likasom luft—
trycket, i millimeter (hvarom se följande kap.) Man.
har då funnit att för samma temperatur trycket ökas.
med vattenångans mängd. Högsta trycket för en viss
temperatur, äfven kalladtfmaxim—i-tensionen, nås derföre
när rummet är mättadt med ånga. De tal, som i milli—
meter angifva maximi-tensionen, sammanfalla nåra nog
med dem som i gram angifva största vigt vattenånga.
på kbm. Sålunda är vid + 100 vattenångans maximi—
tension 9,2 m. m. 0. s. v. Man skulle möjligen vid
första påseende anse dessa uppgifter orimliga, då ju
erfarenheten säger oss, att luften vanligtvis kännes
fuktigare vid kall väderlek än vid varm. Denna sken-
bara motsägelse är dock lätt förklarad. Luften kän—

”
I

nes nemligen fuktigare ju närmare den är daggpunk—=
ten, och detta är den oftare när temperaturen" är låg.

,
d,],
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Vid en temperatur af 00 och en tension hos vatten-
ångan af 4,6 m. m. kännes luften långt fuktigare än
vid + 200 och en tension af 12,7 m. m., ehuru i se-
nare fallet luftens vattenhalt är ungefär 3 gånger större.
Detta beror derpå, att luftens temperatur i förra fallet
befinner sig i daggpunkten, eller med andra ord, än-
gan har sin maximi—tension, men i senare fallet tem-
peraturen är långt (50) öfver daggpunkten, eller med
andra ord ångan ej nått sin mammi-tension, hvilken
enligt det föregående vid 200 skulle vara 17,4 m. m.
Man brukar till undvikande af missförstånd skilja mel—
lan luftens absolum fuktighet, hvarmed menas den mängd
vattenånga luften för tillfället håller, ooh luftens rela-
tiva fuktighet, hvarmed menas förhållandet mellan den
för tillfället i luften förefintliga vattenångan och den
största möjliga mängd som vid då rådande temperatur
kunde förekomma. Om luften vid en temperatur af
109 håller vattenånga af 4,6 m. mzs tension så är just 4,6
ett mått på mängden vattenånga, d. v. s. absoluta fuktig—
heten uttryokti ångans tension, eller äfven, om man så
vill, i gram på klom., enligt hvad ofvan är sagdt. Rela-
tiva fuktigheten är som vi se endast %— eller 50010, ty vid
denna temperatur (100) kunde tensionen vara dubbelt
större eller 9,2 m. m., som ofvan anförda tabell visar.
Det är tydligt, att om man genom något instrument
kunde få reda på relativa fuktigheten och tillika af ta—
bellen kände ångans maximi-tension för hvarje tempe-
raturgrad man äfven kunde få veta absoluta fuktighe-
ten. Man har för utrönande af luftens fuktighet kon-
struerat flera apparater. Vi skola här i korthet redo—
göra för tvenne sådana.

Hårhygrmnetern grundar sig på den egenskap som
hår, i likhet med många andra ämnen ur växt— och
djurriket, eger, att vid förändring 'i luftens fuktighets-
tillstånd förlänga eller förkorta sig. Ett genom tvätt—
ning i sodalösning från fett loefriadt längre hårstrå
fästes med sin ena ända vid A (lig. 8); med den andra
lindas det några hvarf kring en liten rörlig rulle eller
trissa B och fästes vid denna. I samma led lindas en
tråd, vid hvars fria ända en liten vigt C hänges. Vid
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rullens axel är fästad en visare D, som på en skala
kan angifva rullens rörelse. Så snart en förändring i
luftens fuktighetstillstånd uppkommer, förlänges (om
fuktigheten ökas) eller förkortas (om den minskas) 'hå-
ret, och vigten C förorsakar då en vridning af rullen
och visaren. Man kan sålunda af visarens läge be-
döma luftens fuktighetsgrad (den relativa) och om ska-
lans gradering är sådan äfven ailäsa huru mänga pro—
cent vattenånga luften för tillfället håller, af hvad vid
den då rådande temperaturen vore maximum. Af det
som förut är sagdt kan man lätt sluta sig till huru
visaren i allmänhet kommer att röra sig under dyg-

nets lopp. Morgon och qväll
skulle den visa större procent
än midt på dagen, isynnerhet
under klara och vackra söm—
mardagar, då temperaturen sti-
ger högt kring middagen. Vat-
tenånga hinner nemligen icke
under sådana förhållanden bil— ,
da sigi samma grad som tem-
peraturen stiger, hvaraf följ er
att luften imän af temperatur-

», höjningen aflägsnar sig från
Fig 3. daggpunkten. Detta är isyn-

Hål-hygrometer. nerhet fallet på orter som ligga
aflägsna från haf eller större

vatten och der sålunda ångbildningen ej blir så riklig.
På orter som ligga nära vatten blir relativa fuktighe—
ten äfven midt på dagen betydlig på grund af den
rikligare afdunstningen.

På höga bergstoppar har relativa fuktigheten en
alldeles motsatt gång mot den på lägre liggande orter. &

Den blir nemligen der störst midt på dagen. Detta
förklaras deraf, att den från jordytan under dygnets
varmaste timmar uppstigande luften, af orsaker som i
följande kapitel nämnas, afkyles, hvarigenom den kom—
mer närmare daggpunkten. Ofta går till och med af-
kylningen ända till daggpunkten, såsom af cumulus—
molnen's bildning framgår (se kap. 4).
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Under sådana omständigheter, måste också rela—
tiva fuktigheten der uppe närma sig eller uppgå till
100 Olo, d.v.s. ånga når maximum af tension för den
der rådande temperaturen.

tt annat instrument, som gifver värdefulla upp-
lysningar om luftens fuktighetsförhållanden, är psykfa-
metern.

Denna består af tvenne termometrar, hvilka full-
komligt öfverensstämmg i sin gång. Den enas kula
är omlindad med ett enkelt hvarf tunnt vått tyg, som
fortfarande hålles fuktigt genom att en remsa af det
samma nedhänger i ett kärl med vatten, hvars tempe-
ratur bör vara densamma som luftens. Den på detta
sätt fuktadetermometern kom-
mer i allmänhet att visa en
något lägre temperatur än den
torra, stundom flera grader.
Orsaken härtill är den, att
vattnet, på samma sått som
det för kokning använder eller
förbrukar värme, tar värme
ifrån termometerkulan vid af-
dunstningen. Till följd afden-
na värmeförlust skulle qviok—
silfret i den fuktiga termome- Fig. 4_
tern oupphörligt sjunka, om
icke afkylningen motvägdes derigenom, att den var-

i mare omgifvande luften tillförde värme; genom denna
motverkan kommer till slut jemvigt att inträda, så att

i qvioksilfret stannar, hvilket oftast inträffar inom 10
; ——15 minuter. Ju fortare emellertid afdunstningen

försiggår, d. v. s. ju längre luften är ifrån sin mätt—
ning, desto mera sjunker temperaturen på den fuktade
termometern, desto mera värme tages från densamma.
Ar luften mättad med vattenånga, sker ingen afdunst-
ning, ooh då visar äfven den fuktade termometern
samma gradtal som den torra. Då man nu af detta
instrument lär känna dels luftens temperatur på den,
torra termometern och dels huru mycket lägre den
fuktiga visar, kan man af tabeller, som äro upprättade
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på grund af försök och beräkningar, få veta 1zo huru
många procent vattenånga luften håller af hvad vid
temperaturen för tillfället vore möjligt, 2zo mängden
af vattenånga, 320 daggpunkten, d. v. s. den tempera-
tur vid hvilken, ur luft af ifrågavarande fuktighets-
halt, vattenångan skulle börja att utfällas. (Se förkl.
till tabell III.) ”

Liksom vattnet vid afdunstning eller öfvergång
till ånga tar (till sig och förbrukar värme, så aflemnar
och frigör vattenångan, när den utfälles eller öfvergår
i flytande form, värme; den höjer temperaturen; och

recis lika mycket värme som en viss mängd vatten
vid förra tillfället förbrukar lika mycket afgifver sam-
ma mängd i det senare fallet. När derföre luftens
temperatur sjunkit till daggpunkten, alstras oupphör-
ligt af den utfallande vattenångan värme, som hindrar
temperaturen att sjunka vidare.

Om man derföre medels psykrometern tagit reda
på daggpunkten, vet man också i och med detsamma,
huru långt temperaturen för den närmaste tiden kan
sjunka. Detta kan vara af något intresse för j ordbru—
ket och trädgårdsskötseln, då man på detta sätt kan
varskos mot najstfroster. Finner man—nemligen af psy—
krometerobservationer och tabeller att daggpunkten
en qväll ligger öfver nollpunkten, kan man vara tem-
ligen viss att temperaturen påföljande natt kommer
att hålla sig öfver ()0 och sålunda frost ej inträffa.
Ligger deremot daggpunkten under 00 kan man ej vara
säker att undgå frost.é När psykrometerobservationér
göras för att utröna frostsannolikheten böra de utföras
just på det ställe, hvars lägsta nattemperatur man ön-
skar veta och omedelbart öfver jordytan, ty natt-
temperaturen skilj er sig rätt betydligt på äfven närbe—
lägna lokaler och blir lägre i markens närhet än några
fot öfver densamma.

På samma sätt som man af temperaturobservatio-
tioner lär känna medeltemperaturen får man af observa—

, ner på dessa instrument medelvärden för luftens absoluta
”fuktighet på olika delar af jorden och under olika ti—
der. Om man nu j emför dessa medelvärden med tem-
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jperaturmedierna, finner man, att de ganska nåra sam-
manhänga med hvarandra, hvilket ocksa år helt na—
turligt, då ju temperaturen bestämmer maximi-tensio—
nen, eller största möjliga vattenhalten. Tydligt visar
sig detta samband, om man, såsom vid konstruktionen
.af isotermkartorna, sammanbinder med hvarandra de
orter, som hafva samma medelvärde—n för luftens vat-
tenhalt. Man finner då en ganska påfallande öfver-
elisståmmelse i dessa liniers och isotermernas allmänna,
_.gång, och att vattenhalten liksom temperaturen afta--1
ger mot polerna. Att dessa linier ej blifva fullt jem-f
löpande beror i väsentlig mån derpå, att afdunstnin-
gen i kontinenternas inre af brist på större vatten ej
kan gifva lika stor mängd ånga som hafven eller el-
jes vattenrika trakter. Af denna orsak år t. ex. Sahara-
öknens luft jemförelsevis långt ifrån måttningspunk—
ten och af ringa vattenhalt, under det att den har en *
eoerhördt hög temperatur.

Såsom exempel på luftens olika vattenhalt må
nämnas, att under Juli månad håller en kbm. luft i
Ostindien 25 gr. vatten, i Sahara 10 gr. i norra Asien
5 gr. i Sverige 10 gr. *) under Juli och 3—4 gr. un—
der Januari. Afven mellan hvarandra helt närbelägna
orter kunna under vissa omständigheter ganska stora
skiljaktighe mer i vattenhalt förekomma, beroende på
naturbeskaffenhet, förekomsten af-eller bristen på sjöar,
skogar, berg, sandhedar m. m.

Att vattenhalten i de högre luftlagren år liten, "'
hvilket ej strider mot hvad förut år sagdt om den re—
lativa fuktigheten, som ofta är stor, år lätt att inse,
då man vet, att temperaturen der under normala för-;
hållanden är låg, och största delen af vattenångan ofta?»
fålles ut innan den nått så synneiligen högt i atmo-ä
sferen På denna luftens ringa vattenhalt beror också
till stor del den starka strålningen och de stora tem-
peraturvexlingarna mellan dag och natt i höglånder
(i'- Sid. 18.).

*) Häraf synes huru' mycket större luftens fuktighet är hos oss
mot i öknen, då vi hafva lika stor vattenhalt ehuru temperaturen här
är så mycket lägre.
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Vattenångan sträfvar att som ett likformigt hölje
omgifva jorden, men detta motverkas af de oupphör—
liga temperaturvexlingarna som än öka afdunstningen,
än orsaka en utfällning i form af moln, dimma, dagg
eller nederbörd; äfven utgör luften ett mekaniskt hin—
der för vattenångans utbredning och jemna fördelning.,
Detta allt 'gör att jemnvigt aldrig kan inträda i luft-
kretsen, utan den är ständigt utsatt för rubbningar,
hvilka till stor del framkallas af den der föreiintliga,
vattenångan.

Alldenstund denna är lättare än luft, blir en bland—
ning af dessa båda så mycket lättare ju mera af den
förra som finnes i densamma. Den varma vattenhål-
tiga luften kommer på grund häraf att i allmänhet
stiga uppåt och ersättas af torrare och tyngre luft
från andra håll, hvaraf uppkomma luftströmningar eller
vindar. När vidare den varma och kalla luften komma.
i beröring ooh blandas med hvarandra sker utfällning
under en eller annan form,. så snart temperatursänk-
ningen nått daggpunkten.

Det närmare förloppet härvid beskrifves 1 följande
kapitel; men dessa antydningar må för närvarande
Vara nog att påpeka den vigtiga rol som vattenångan
i luften spelar vid väderleksföreteelserna och dess stora
inflytande på de klimatiska förhållandena i allmänhet
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TREDJE KAPITLET. '

Om luftrycket.

Atmosferen består hufvudsakligen. af den gasbland—
ning, som vi kalla luft. Som af föregående kapitel
framgår är dock luften alltid upplolandad ncfed mera
eller mindre vattenånga. Atmosferen han sin största
täthet i de lager som ligga närmast jordens yta och
blir tunnare i den mon man höjer sig öfver jorden.
Huru högt luftkretsen når kan man ej med bestämd-
het säga; men redan på en höjd af 8—10 mil måste
dess tunnhet vara utomordentligt stor, och de meteo-
rologiska fenomenen försiggå mycket närmare jorden.
Denna luftens. olika' täthet i de högre och lägre lag—
ren har sin grund i tvenne dess egenskaper: tyngd
och spänstighet.—

Liksom alla andra kroppar har luften tyngd och
det är på grund deraf som den qvarhålles vid jorden;
vore ej tyngdkraften, som sträfvade att draga alla
luftpartiklarna mot jorden, skulle dessa, till följd af
den mellan dem rådande frånstötm'ngen sprida sig ut
öfver hela rymden och en serskild luftkrets kunde då
ej omsluta jordklotet.

Om vi nu tänka oss en luftpelare ifrån jordytan
'nående ända till atmosferens öfre gräns, inse vi tyd-
ligen att de öfre luftlagren med sin tyngd sträfva att
hoptryoka de nedre och att ju längre ned ett luftlager
ligger desto större tyngd har den öfverliggande luften.
och desto större tryck måste den derföre utöfva på
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den underliggande, så att det lager som ligger närmast
jordytan, har att uppba1a den största tyngden nemli-
gen tyngden af hela luftpelaren.

Men ju störie tryck eller tyngd som hvilar på en
gasmassa desto mera hoppressas densamma, desto ta-
tare blir den; derföre arc de luftlager s m ligga nar-
mare jorden och salunda aro utsatta för eiäxstöire tryck
af de ofvanpaliggande tätare än de som ligga högre
upp och äro utsatta för ett mindre tryck. Att detta
maste vara förhallandet, framgar äfven af följande be-
traktelse.

Lat lig. 5 beteckna en glascylinder som är sluten
i sin ena anda och- i hvilken en lufttätt sittande kolf

kan skjutas upp och ner. Om denna kolf
belastas med en tyngd sjunker den ner ett
stycke och mera ju större den palagda
lagda Vigten ar, hvaraf följer att den in-
stangda luftmassan maste hoptryckas och
blifva tätare, samt följaktligen volymsen—
heten ocksa tyngre i den man trycket of-
vanifrån ökas. Detsamma eger också rum
i atmosferen, der de öfverliggande luft-
lagren utöfva samma verkan som i detta
experiment de palagda Vigterna.

Pa hvarje punkt af jordytan utöfvar
saledes luften ett visst tryck till följd af sin tyngd
och man har, pa satt som längre fram visas, funnit,
att detta luftens tryck är ungefär lika stort som tryc-
ket af ett 76 centimeter högt qvicksilfverlager. Men
en qvicksilfverpelare af denna höjd och en basyta af
en qvadratcentimeter Väger något' öfver en kilogram;
denna v1gt utgör alltså. måttet på. det tryck atmosfe—
ren utöfvar pa hvarje qvadratcentimeter. (I svenskt
matt och v1gt gör detta 21, 4 skalp på, qvadrattummen).
Det kan val vid första paseende tyckas orimligt att
t. ex. menniskan pa hvarje qvadrattum utaf sin kropps—
yta utan olagenhet skulle vara utsatt för ett sa stort
tryck, men vi ma anmarka att det ej blir kännbart
da det verkar lika mycket fran alla sidor, utifi an och
inifran. Den genom trycket sammanpressade luften

Fig. 5.
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sträfvar nemligen att utvidga sig med en kraft som
är precis tillräckligt stor för att kunna motväga och
hålla uppe tyngden af den öfverliggande luften. En
igenkorkad flaska, om än så bräcklig, krossas ej af
luftens tyngd, sålänge luft af samma täthet som den
yttre, finnes i densamma. Pumpas deremot luften ut,
eller förtunnas, så förmår den ej motväga den yttre
luftens tyngd, utan flaskan sönderslås af densamma eller
också pressas korken in så att luft kan strömma in i
flaskan. Det är den instängda luftens spänstighet som
under vanliga förhållanden alldeles motväger lufttryc—
ket och gör det mindre märkbart.

Alldenstund lufttrycket på en ort beror af dem
deröfver ,hvilande luftpelarens tyngd, komma alla dei
omständigheter som åstadkomma en—förändring i den—
nas tyngd att framkalla en förändring i lufttrycket.
Vexlingen i temperaturen och i halten af vattenånga;
hvilka, som förut är nämdt, förändra luftens tyngd,
äro derföre också orsaker till tryckets förändring.
Och då just dessa veXlingar äro de som hafva den
största betydelsen för,de meteorologiska förteelserna,
är det tydligt att det för meteorologien måste vara
af stor vigt gatt hafva ett säkert och känsligt instru;
ment, ' som för hvarje tillfälle kan gifva upplysning
om det rådande lufttrycket på en ort. Ett sådant in-
strument är barometern.

Om i ett u-form'igt rör, som är
öppetibegge ändar, hälles envätska,
såkomma vätskeytorna irörets båda
grenar, att stå lika högt, emedan
då jemvigt inträder. Finnas der—
emot i ett sådant rör tvenne olika
vätskor, t. ex. vatten och qvick—-
silfver (Hg. 6.) så kommer vatten—
ytan att stå högre än q'vicksilfver-
ytan. Vattnet'är nemligen lättare
än qvicksilfver och för att jemvigt
skall kunna ega rum måste en större Fig. 6_
pelare vatten motväga en mindre
pelare af qvicksilfret». Om man mäter den lodräta höj-
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den af dessa båda pelare (b och a på lig.) så linner
man att den förra är 18,6 gånger större än den se-
nare; detta tal är också det, som angifver huru många
gånger tyngre qvicksilfver är än vatten. Att man ej
tager med i räkningen det qvicksilfver som ligger un-
der skiljeytan c beror derpå, att detta förut befinner
sig i jemvigt och sålunda ej kan hafva något infly-
tande på den inbördes höjden mellan a och b.

För att jemvigt skall ega rum "fordras således att
trycket på samma horisontala skiljeyta (0 i fig.) skall
vara lika stort i de båda rören.

Om ett sådant u-formigt un-
gefär 3 fot långt rör, som är till—
blåst i sin ena ända, till Väl hälf—
ten fylles med qvicksilfver och
sedan ställes lodrätt, finner man
att i den tillblåsta grenen, Vät-
skan sjunker något, men att den
dock kommer att stå betydligt
högre än i den öppna. Då nu,
enligt detaföregående, trycket på
horisontalytan c måste vara lika
starkt i båda grenarna för att
jemvigt skall ega rum, är det
tydligt att i den— öppna grenen
måste verka ett tryck, som är
just lika med det, som utöfvas

Fig. 7_ af qvicksilfverpelaren b, lig 7.
Detta kan då ej härleda sig från

något annat än den på ytan c hvilande atmosferen.
Emedan Vid rörets tillslutna ända a luft ej haft

tillfälle komma in, utöfvas ej derifrån något tryck.
Anbragtes deremot i denna ända ett hål, så att luft
kunde strömma in, skulle den genast drifva tillbaka-
qvicksilfret, så att det kom, att stå lika högt i båda
grenarne.

Ett sådant rör med qvicksilfver (såsom lig. 7 Vi—
sär), är en barometer i dess enklaste form. När luf-
tens täthet och följaktligen också tryck ändras Visar
sig detta genom en ändring i höjden af qvicksilfver-
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pelaren b. Ökadt lufttryck fordrar en större sådan,
för att jemvigt skall uppkomma; minskadt en mindre.
VoeXlingarna i densammas höjd åro derföre ett mått
på veXlingarna i lufttryckets storlek. Höjden måtes
medels en vidsittande skala, som för hvarje gång ge-
nom en skrufstållning inpassas, så att dess nollpunkt
kommer att ligga vid ytan e; det tal, som faller in
med den öfre ytan anger då höjden af pelaren b, van-
ligen i millimeter. Då man derföre säger, att lufttryc-
ket år så och så många millimeter, förstås dermed, att.
en qvicksilfverpelare af den angifna höjden, j emt mot-
väger luftens tryck, och år ett mått på detsamma.
Vore deremot barometervätskan vatten, skulle det for-
dras en 13,6 gånger så hög pelare till motvigt, eme—
dan vatten år 13,6 gånger lättare.

Vid ett noggrannt observerande af barometerhöj-
den måste man se till att instrumentet hanger full—
komligt lodrätt, emedan i annat fall ailåsningen ger
ett för högt varde. Om röret lutar, kommer nemligen
en del af qvicksilfvérpelarens tyngd, att uppbåras af
Sj elfva rörets vägg, hvarföre den ej
med hela sin vigt kommer att mot-
verka den yttre luftens tryck. För
jemvigt fordras derföre en större
langd hos pelaren i det fall då in-
strumentet lutar, och större i den
mån lutningen ökas. Längden b
(fig. 8) blir derföre större än lång—
den a. Det lodräta afståndet mellan
den öfre och nedre qvicksilfverytan
kommer emellertid att blifva Oför-r
åndradt, så att, om blott skalan sit— Fig. 8.
ter lodrät, kan man åfven om in-
strumentet för öfrigt lutar, på den se huru stort luft-
t1 ycket år. Men som i allmänhet skalan år fåstad
vid barometerröret får man då också se till, att hela
instrumentet hanger lodrätt. Liksom vid termome-
terns observerande har man åfven här att iakttaga re-
geln att hålla ögat i jemnhöjd med den qvicksilfver-
yta som observeras. Temperaturen har ett ganska

;D
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märkbart inflytande på barometerns angifvelser och
måste tagas med i räkningen, så snart observationen
gör anspråk på någon .större grad af noggrannhet.
Enligt hvad på tal om termometern nämdes, veta vi,
att qvieksilfret utvidgas vid uppvärmning och följakt-
ligen blir lättare. "Vid högre temperatur fordras der-
före en större qviöksilfverpelare för att motväga luft-
trycket än vid en lägre; derföre, om man vill jemföra
barometerstånden vid olika tider eller på olika ställen,
så mäste man göra det för en viss bestämd tempera-
tur i fall jemförelsen skall blifva riktig. Man har
dertill valt temperaturen 09- Om observationen är gjord
vid en annan värmegrad har man då, att i tabeller,
som för detta ändamål äro uträknade, efterse huru stor
rättelse som för hvarje observation skall anbringas. (Se
tabell 2 och förklaring?). '

Tabell 295).
Barometerhöjdens redaktion till 00.

Temperaturen hos barometern.
r _x

Afläst härom. h_ __40 80 120 160 _200 240 280 320
710 0.5 1. " 1.4] 1.9 2.5 2.9 3.9 3,9
730 0.5» 1. 1.4] 1.9 2.9 2.9 3.9 39
750 0.5 1.l 1.4] 1.9l 2.5 2.9 3.9 3.9
770 0.5 1.1 1.4I 2, 2.5 3.9 3.4 3.9
791 2.5] i.! 1.5 2! 2.5! 3.0! 3.5 4.9

Förklaring. Från den aiiästa barometerhöjden subtraheras det tal,
som står i samma vågräta linie med det närmast liggande barometer-
värdet i tabellen och samma lodräta linie som den temperatur, hvilken
är närmast den för observationstillfället vid barometern gällande. Ex.
Barometern visar 752 m. m. och den vidhängande termometern + 210.
Till korrektionstal tages då det som i tabellen ligger i den ruta der
raden för 750 och_ raden för 200 mötas, d. v. 5. 2,4 m. m., som dra-
ges från det observerade barometerståndet, hvilket sålunda reduceradt
till 00 blir 749,63 m. m.

Denna redaktionstabell gäller naturligtvis endast för qvicksilfver-
barometrar, hvilkas missvisning på" grund af qvicksilfrets utvidgning
vid temperaturer öfver 00 den rättar.

'?
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Ett annat slag af barometrar hafva också för sin
nätthet och beqvämlighet fått en stor användning,
ehuru de ej äro fullt pålitliga. Dessa äro de så kal-
lade aneroidbarometrarna, hvilka grunda sig på de
formförändringar som en metalldosa med tunnt elas-
tiskt lock, eller ett ihåligt tunnväggigt och böjdt rör,
ur hvilka luften blifvit till någon del utpumpad, un-
dergå vid föränd1 ing i lufttrycket. De dervid upp-
komna små rörelserna öfverilyttas med en vinkelhäf—
stång på en omkring en axel vridbar visare, som i för-
storad skala utpekar dem på en cirkelrund graderad
skifva.

Som emellertid lockets elasticitet kan förändras
eller mekanismen med tiden rosta o. d., så är det nöd—=
vändigt att alltemellanåt jemföra aneroiden med en
qvicksilfverbarometer, för att öfvertyga sig om rigtig-
hcten hos densamma.

Serskildt lämpliga äro dessa barometrar för resor"
och höjdmätnirfgar. Att barometern kan få denna sist—-
nämnda användning beror derpå att, när man höjer
sig öfver jordytan, man
kommer att utsättas för __ 5,4 .. * g
trycket af en allt mindre &sxxtlwå ,»
och mindre luftpelare %. Å,och saledes barometern -. lt
sjunka. Om på en berg- &» .
spets, A fig. 9, baro- "' ,
meternstår t. eX. 5 m.m. XXX
lägre än vid bergets fot
B, så utvisar detta, att %
luftpelaren b, som just
är lika stor med höjd-
skilnaden mellan A och
B, utöfvar ett lika stort
tryck som en qvicksilf—
veipelaräa af 5 111. ms.
hö d m man nu vet,
att] luften vid jordens &QXXJQ”:$?
yta är ungefär 10,500
gånger lätttare än qvick— Fig. 9.
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silfver, så "finner man att höjden b är 10,500 gånger
så stor som den qvicksilfverpelare som motväger tryc—
ket af luftpelaren b, d. v. s. 5 )( 10,500 m. m. =52,5
meter. Detta är sålunda måttet på höjdskilnaden mel—
lan A och B.

Emellertid må anmärkas att, alldenstund luftens
täthet och vigt blir märkbart mindre redan innan man
kommer synnerligen högt, » gäller endast för smärre
höjder öfver hafsytan den beräkning, som här är an-
förd. För större höjder måste ändringen i luftens tät—
het tagas med i räkningen, men som denna fråga lig-
ger utom det föresatta ämnet, förbigås den här. Det
framgår likväl af den antydning, som här är gifven,
att barometern i allmänhet måste visa lägre ju högre
en ort ligger öfver hafvets yta, Man brukar derföre
vid jemförelse mellan olika orters barometertryck, för
att" kunna få en rigtig föreställning om lufttryckets
fördelning öfver ett större eller mindre område, för
hvarje ort lägga till så mycket, som Ökningen skulle
blifva ifall orten läge vid hafsytan. ,_ Sålunda om or-
ten B läge vid hafvet och A på ett högland skulle
man vid jemförelse lägga 5 m. m. till trycket i A.
Ligga nu A och B mycket nära hvarandra, fås på
detta sätt samma tal för båda, men om de äro på
längre afstånd från hvarandra, kan mycket lätt hända,
att så stora olikheter i atmosferens tillstånd förefin-
nas, eatt äfven med denna rättelse ganska betydande
skilnad visar sig mellan de båda orternas lufttryck,
och man kan såsom i det följande visas, af denna
olikhet draga slutsatser rörande de närmast förestående
;Väderleksförhållandena.

Denna rättelse, af det observerade barometerstån-
det, som göres med afseende på en orts höjd öfver

; hafvet, kallas att reducera lufttrycket till hafvets yta.
Sedan nu i korthet redogjorts för de instrument,

med. hvilka lufttrycket uppmätes, och omnämts hvad
som i afseende (på deras observerande är att. iakttaga,
återstår att se hvilka väderleksföreteelser, som fram—
kallas af förändringar i luftens tryck eller, hvad som
är det samma, förändringar” i luftens tyngd.

N
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På samma sätt, som man går till väga för att
iinna medelvärden på luftens temperatur och fuktig-
het under olika tider och på olika orter, skaffar man
sig också genom att samla och ordna barometerohser-
vationer en allmän öfverhlick aflufttryckets förändrin-
gar. Då dessa, såsom förut är nämdt, just framkallas
af förändringarna i luftens värme och fuktighet, så är
det naturligt, att det äfven i observationernas medel-
värden skall visa sig en viss öfverensstämmelse mellan
dessa trenne meteorologiska fenomen.

De förändringar i lufttrycket, som framkallas ge—
nom temperaturens veXling under dygnets lopp, äro i
allmänhet ej stora, och i våra trakter _loortskymmas
de nästan helt och hållet af andra verkningar, så att
de, för oss ej ega' något särskildt intresse. Se vi åter
på medelvärdena för lufttrycket under de olika årsti-
derna, så skola vi finna dem vara ganska olika.

Emedan luften blir lättare och dess tryck minskas
i den mån dess temperatur och vattenhalt ökas, har
man att vänta sig de lägsta medelvärdena på barome-
tertrycket i de trakter, der dessa båda eller endera—"äro
störst. —

Granskar man emellertid en karta, på hvilken _de
orter, der lufttrycket är lika stort, äro med linier, s. k.
isobcwer, sammanbundna skall man finna, att skilna-
derna i lufttryckets medelvärden i allmänhet ej äro
synnerligen stora. Detta har sin grund der-uti, att
vindarna, som längre fram visas, ständigt äro verk-
samma för att utjemna alla olikheter i detta hänseende.
Dock kunna för vissa trakter påvisas ganska stora
skiljaktigheter, som just bero på temperatur och vat-
tenånga. I det inre Asien är sålunda lufttrycket un-
der vintermånaderna i allmänhet mycket högt (770 m.
m: och mera) berohnde derpå, att luften af den starka
kylan får större täthet och tyngd. Under sommaren
deremot, då denna del af jorden får en jemförelsevis
hög temperatur, blir luften lättare och trycket blir då
betydligt lägre (omkring 750 m. nu.). På en ö uti haf-
vet gestaltar sig förhållandet motsatt. Om vi, såsom
exempel, välja Island, finns: vi, att under vintern, tryc—

Väderlekslämn. , %
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ket i medeltal är mindre än under sommaren. Detta
är ocksä i öfverensstämmelse med hvad vi kunde vänta
oss. Denna trakts vinter är både mildare och fukti—
gare än angränsande kontinenters; luften mäste der-
före äfven vara öfverhufvud taget lättare, hvilket dä
kommer att visa sig genom ett lägre barometertryck.
Sommaren deremot är ej pä längt när sä varm, som
öfVer de större landmassorna, hvarföre luften är tä-
tare och trycket större. Som likväl fuktigheten äfven
sommartiden sträfvar att minska lufttrycket, sä kan
det ej pä sommaren höja sig sä mycket öfver medel-
värdet som det om vintern, när temperatur och vatten—
halt verka ät samma häll, sänker sig under medelvär-
det. Arsmediet kommer derföre att öfver denna trakt
blifva nägot lägre än för jorden i dess helhet.

Trakter, som äro omgifna af eller ligga i närhet
till störa haf, komma i allmänhet att uti lufttryckets
fördelning likna Island, det inre af kontinenterna, att
i samma afseende närmast öfverensstämma med inre ,..f—
Asien. I granskapet af eqvatorn är luftens tryck pä
grund af den högre temperatur, som der räder, och
den stora afdunstningen mindre än öfver trakterna
norr och söder om den samma; skilnaden är dock ej
så synnerligen stor, emedan ständigt väldiga krafter
äro i verksamhet för att utjemna densamma. De kraf—
ter, som alltid framkallas, sä snart lufttrycket ändras,

' om ock än sä obetydligt, äro vindarna eller luftström-
marna, och vi skola nu i det följande lära känna de-
ras uppkomst och de lagar de "äro underkastade, samt
de meteorologiska företeelser, som i allmänhet ätfölja
dem.

I första kapitlet sägo vi, huru olikheten i hafs”
vattnets täthet framkallade hafsströmmar, i det att det
lättare vattnet sträfvade att utbreda sig pä ytan, det
tyngre .deremot» att lagra sig närmare bottnen. Samma
är förhållandet i atmosferen; den tyngsta luften söker
sig alltid närmast intill jordytan, den lättare lagrar
sig deröfver i ordning allt efter sin täthet, sä att den
lättaste stiger högst. Först omi hela luftkretsen hvarje
_lager befunne sig under ett lättare ochöfver ett tyngre,
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skulle fullkomlig jemvigt och vindstilla råda; men nu
verka ständigt krafter, värmet och afdunstningen, som
rubba luftens jemvigt, derigenom att de ändra dess
tyngd ; häraf framkallas då vindarna, som söka åter-
ställa jemvigten. Hvar och en som någon tid vistats
vid hafskusten har sett, huru under vackra sommar-
dagar vinden veXlar. Tidigt på morgonen blåser en
svag vind ut ifrån land; denna mojnar doek af, så
snart solen väl gått upp, och frampå förmiddagen bör-

4 /./ fåll H
W//>/%F;—_3—ä;å

Fig. 1 0 . Hafsvind.

Fig. 11. Landvind.

jar i ställst en frisk bris att blåsa ifrån hafvet, tillta—
gande i styrka till fram på eftermiddagen för att äter
sakta sig, och vid solnedgången efterträdas af full—*
komligt lugn; sedan blåser under natten åter en mot—
satt vind till soluppgången. Orsaken till dessa vind-
vexlingar ligger just i temperaturförändringarna ooh
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de rubbningar i luftens jemvigt dessa framkalla. När
efter soluppgången landet uppvärmes mera än hafvet
(jfr. sid. 20), kommer också luften öfver land att blifva
lättare och stiga uppåt, under det att kallare luft ifrån
hafvet i stället strömmar till. Denna vind blir naturligt-
vis stärkare, ju mera landet uppvärmes, når- sin störstav
styrka när temperaturen blir högst, i medeltal vid 2—8
tiden på e. m., lägger sig åter på aftonen och stannar
fullkomligt afpå qvällen när temperaturskilnaden mellan
land och haf blir 00, På natten åter då jordytan af.—
kyles mera än hafvet, & blir luftcirkulationen motsatt;
en kallare vind blåser då ifrån land för att ersätta den
uppåtstigande luften öfver hafvet. (Se fig. 10 och 11).
Dessa af de dagliga temperaturförändringarna,beroende
vexlingar i lufttrycket äro i allmänhet för små för att
kunna märkas på barometern, men de äro dock till-
räckligt stora för att uppväcka stundom rätt starka
vindar i kusternas närhet. *

Af större betydelse äro de luftströmmar, som hafva
sin grundi olikheten hos lufttrycket öfver en trakt vin-
ter och sommar. Om vi åter taga Asien som exempel, så
förstå vi lätt, att det utomordentligt ”höga lufttrycket öf-
ver det inre af denna verldsdel under vintern måste" sträf—
va att utjemna. omgifvande hafvens lägre lufttryck, så att
under det den lättare hafsluften stiger uppåt, kalla vin—
dar komma att blåsa ut åt hafven från kontinenten.
Under sommaren deremot, då luften öfver kontinenten
är lättare samt stiger uppåt, strömma jemförelsevis
kalla vindar in öfVer densamma från hafven.

Dessa vindar blåsa med stor regelbundenhet på Asi-
ens södra och östra kuster. Af sjöfarande kallas de
monsunen och sjöresorna i dessa trakter lämpas alltid
så efter årstiderna, _att den största nytta drages af de
rådande vindarna; d. v._ s. man seglar från Groda Hopps—
udden till Ostindien och Kina under sommarhalfåret,
då S. V. och S-vind'arna råda, och återvänder under
vintern då N. O. och N—vindarna råda. _

Efter dessa förberedande betraktelser öfver vindar-
nas uppkomst till följd af lufttrycksdifferenser, hafva
vi att närmare utreda förloppet af detta fenomen, hvars
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syfte är u—tj emnande af olikheterna ilufttryeket. Men
dervid måste ett 6annat fenomen tagas med i räkningen,
och detta är jordens rotation, som på ett högst märk—
bart sätt inverkar på Vindarnas rigtning ooh varaktighet.

Då jorden-svänger omkring en axel, som går genom
de båda polerna, måste de partiklar på jordytan, som
ligga närmast axeln, hafva den minsta rörelsehastighe-
ten, de, som ligga längst. ifrån, den största, och af de
mellanliggande den en mindre, som ligger närmare axeln
än den, som ligger längre ifrån. Ty ju större omkrets
som på en viss tid måste fullbordas desto hastigare
blir rörelsen. (Jfr. fig. 12, partiklarna a och b).
Derför är den ,
hastighet, hvar- , k..
med en partikel ;
påjordytandel-
tar i rotationen
större ju när-
mare den är
till eqvatorn, ty ”
i samma mån 77 av, F
är den omkrets & '; T
som partikeln
beskrifver stor.
Atmosferen del-
tager ookså i
denna. jordens
rotation, och "

, hvarje luftpar— Q *]
ä' tikel har till

följd deraf en Fig. 12. Roterande ski fva.
, rörelse (oafsedt '

,! den af vindarna framkallade), som till sin hastighet be-
f stämmes af afstånget från rotationsaxeln. På hvad sätt

nu jordrotationen inverkar på vindrigtningen, kan lät-
tast inses för det fall, då” denna senare ursprungligen
är rakt sydlig eller nordlig. Om ifig. 12 P föreställer
nordpolen och en vind blåste derifrån mot den rakt i
söder liggande orten Q, så skulle, innan denna vind
hunne fram, Q hafva rört sig undan, så att vinden kom
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att träffa någon ort bakom Q, hvarest dess rigtning då
ej vore rakt nordlig utan nordostlig, eftersom jordens
rotation sker åt öster. Vore lig. 14 en roterande skifva,
och man från P droge ett streck mot en punkt utom
skifvan, så skulle detta på skifvan bilda en kroklinie,
som böjde sig från det hall, åt hvilket rotationen sker;
och denna linie skulle då ge en föreställning om den
böjning, som vindrigtningen erfar till följd af rotationen.
Att likaledes en afvikning maste uppkomma, när vin--
den är sydlig, framgår af följande betraktelse. Om från
Q luften sättes i rörelse mot P, så har denna luft dess—
utom en af rotationen framkallad rörelse åt Q, som gör
att äfven i detta fall en afvikning uppkommer, ehuru
nu framåt, och vinden får sålunda en sydvestlig rigt-
ning. Men afvikning uppkommer ej endast i de fall,
då rigtningen ursprungligen är rakt sydlig eller nord-
lig, utan i alla fall då ej vinden är rakt ostlig eller
vestlig. Om man droge linien i en bestämd rigtning
på ett kring en fast axel roterande klot, skulle man
finna att dessa linier alltid skulle böja af från rota—
tionsrigtningen, om de gå från en punkt, som ligger
närmare axeln, till en aflägsnare, och mot rotationsrigt—
ningen, om de droges i motsatt led. Droges linierna
deremot mellan två från axeln lika långt belägna punk-
ter, d. v. s. i samma eller rätt motsatt rigtning som
rotationen, sker ingen afvikning. Tillämpa vi nu detta
på jordklotet och vindarna, så komma vi till följande
regel:

På norra halfklotet afvika vindarna till höger och
på södra till venster på grund af jordrotationen. En—
dast i det fall, att vinden är rakt vestlig eller ostlig
erfar den ingen afv1kn1ng

Med denna regel för oss kunna vi lätt inse, huru
vindarna komma att gestalta sig vivid ett Zufttrycks—
maximum, De skulle ifrån ett sådant blåsa rätt ut
mot omgifvande trakter, der, trycket är lägre, men ro-
tationen ger dem, afvikning åt höger, som f1g. 13 ut—
visar, och vinden .antar en spiralformig rörelse ut ifrån
orten för det högsta trycket, och denna medsols eller
med visaren på ett ur på norra, och omvändt på södra
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halfklotet. Vid ett Zufttrycksmmimum åter skulle de
blåsa rått in mot orten för lägsta trycket, men åfven
då gifver rotationen dem en afvikning åt höger,. och
de kömma att röra sig spiralformigt äg. 14, och i detta
fall motsols eller mot vi- . —
saren på ett ur på norrra,
ooh omvåndt på södra
halfklotet. Denna vindens
spiralrörelse såväl utifrån
ett maximum som in emot
ett minimum, framkallar
också en kraft, som inver-
kar på rörelsens rigtning
eller, hvad som år det
samma, på formen af den
spiral som luften under
sin rörelse beskrifver. Den-
na nya kraft, den s. k.
oentrifugalkraften, år den
samma som åstadkommer..
en sträckning ooh spån-
ning på ett snöre, vid hvil-
ket en fastbunden sten
svånges omkring, en spån-
ning, som ökas i samma
mån svängningshastighe-
ten ökas och till och med
kan blifva så stor, att snö-
ret brister. Denna kraft,
som alltid yttrar sig på
det sått, att den söker af-
lågsna en sxfångandekropp Fig. 13,14.
från medelpunkten för' &
svågningsrörelsen, har derföre den verkan på de från
ett maximum uthvirHande vindarne, att den gifver den
en rigtning mera utåt, påskyndar deras aflågsnande
från medelpunkten. Deremot hindrar den luftpartik-
larnas nalkande till minimum, så att de måste beskrifva
ett större antal hvarf. Hårafblir en följd, att vindrigt—
ningen i allmänhet kring ett maximum. bildar större
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vinkel med isobarlinierna än vindrigtningen kring ett
minimum (jfr. lig. 13 och 14).

Dessa här beskrifna krafter äro emellertid ej de
uteslutande bestämmande för vindrigtningen, utan den-
na påverkas också betydligt af rent geografiska, för-
hållanden såsom fördelningen mellan land och haf,
bergskedjor och slättland och så vidare, hvilka om-
ständigheter förorsaka större eller mindre afvikelser
frånide här ofvan funna reglerna.

På hvilket sätt vindens styrka sammanhänger med
lufttrycksfördelningen är lätt att inse. I allmänhet,
måste, ju större tryckskilnaden är mellan två orter,
sträfvan att utjemna denna tryckskilnad, d. v. s. vind-—
styrkan, vara desto större. Om orterna A och B ligga
på 10 mils afstånd från hvarandra och trycket är 5
m. m. högre på den förra, kommer vinden att blåsa
åt B till med större häftighet, än om trycket vore blott
1 m.. m. högre i A. Man brukar med namnet gradient
beteckna det tal, som i m. m. angifver huru mycket,
lägre trycket är på en ort än på en annan i den rigt—
ning den skilnaden är störst (således vinkelrät mot, iso-
baren) 10 svenska mil derifrån belägen. I st. för att
säga, att vid ett visst tillfälle barometern står 2, 5, 7,
m. m. lägre t. ex. i Upsala än på en viss ort 10 mil
derifrån, säger man att gradienten för Upsala är 2,
5, 7 m. m., hvarvid man tillägger det väderstrecket-,.
i hvilket barom. står så mycket högre. Sålunda be—
tyder uttrycket: att "gradienten för Upsala är 3 m. m.
N Vt”, att på tio mils .afstånd i nordvestlig rigtning är
barometerständet för tillfället 3 m. m. högre och att
detta är den största tryckskilnaden som kan uppnås
genom att ailägsna sig 10 mil från Upsala. Med be-
gagnande af detta uttrycksätt, kan då lagen för vin—
dens styrka formuleras på följande sätt: Vindstyrkana
är i allmänhet stor i samma mån som gradienten är
stor. Men ju större gradienten är, desto närmare?
hvarandra måste isobarlinierna ligga; derför är äfven
vindstyrkan större då isobarerna ligga nära hvarandra, ,
än då de äro'vidt åtskilda. Detta senare är vanligen fal-
let med isobarerna kring ett maximum, det förra kring
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ett minimum, och följaktligen äro vindarna i regel sva-t
gare vid maxima än vid minima. Och svaga vindar
äro mera beroende af lokala förhållanden än de starka
äro; derföre äro afvikelser från de uppstälda lagarna
för vindrigtningen mera vanliga vid maxima än vid
m1n1ma.

I det föregående är nämndt, huru lufttryckets
fördelning *under de olika årstiderna möfver det inre af
Asien ger upphof till de vindar, som kallas monsuner.
Ofver andra trakter af jorden, nemligen de delar af
Atlantiska och Stilla Oceanen, Som ligga i närheten af
vändkretsarna, blåsa hela året om vindar af en i det
närmaste oföränderlig rigtning. Dessa äro de s. k.
passadvi-ndaww. Att dessa vindar blåsa ungefär på
samma sätt under de _olika årstiderna antyder att luft—
tryckets fördelning öfver dessa trakter måste varaxtem—
ligen lika vinter och sommar. Detta är också förhål-
landet.

Ofver den del af Atlanten, som ligger mellan ”Spa-
nien och vestra Afrika å ena sidan, samt Vestindien
å den andra ligger hela året ett maximum, som endast
obetydligt ändrar form och läge för de olika årstiderna.
Enligt förut framstälda lagar måste vindrigtningen vid
Afrikas vestkust och ned mot norra Syd-Amerika vara
nordostlig, nordostpassadm, mellan Florida och Vest—
Europa, sydvestlig. Mellan Cap-landet och Syd-Amerika
ligger ett annat maximum, omkring hvilket vindarna
röra sig motsols, såsom alltid är fållet kring maxima
på södra jordhalfvan. Tvenne liknande .maxima be-
inna sig i Stilla Oceanen—: det ena mellan Central-
Amerika och Ost-Indien, det andra mellan Syd-Ame-
rika och* Australien. Dessutom ligger ett dylikt uti
Indiska Oceanen mellan Nya Holland och Ost-Afrika.

Att en så noggrann kännedom som möjligt af dessa
s. k. passafdvmdar måste lända sjöfarten till stort gagn
är lätt att inse. Det är också genom bearbetningen
af fartygens loggböcker, som man kunnat bestämma la—
garna för luftcirkulationen ute på de stora verldshafven.

Här skulle kanske den frågan böra besvaras, huru
det är möjligt, att dessa maxima och minima kunna
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ega en sådan varaktighet, när dock vindarna äro i oaf-
bruten verksamhet, att utjemna lufttrycket. Man kunde
nemligen vänta, att barometern rätt snart skulle sjunka,
när luften oupphörligt föres ut från ett maxinum;
detta skulle också utan tvifvel inträffa, om ej den bort—
förda luften från något annat 'håll ersattes. Huru
detta tillgår har man utrönt genom att observera de
högre molnens gång, hvarigenom man kunnat bestäm—
ma vindrigtningen i de öfre luftlagren. Dervid har
man funnit, att i allmänhet vindrigtningen ej" är all-
deles densamma vid jordytan och högre upp, utan att
en afvikelse förehnnes, och att denna afvikelse för
norra halfklotet är åt höger *) från den vid jordytan
rådande vinden, samt större ju högre upp i luften
mblnen gå. Så kan man, när högre och lägre moln-
lager Qvisa sig, få se huru de lägre afvika endast obe—
tydlit åt höger från den vid jorden rådande vinden,
de högre deremot mera.

Kring ett maximum hvirfla derföre de högre luft-
strömmarna ej utåt, såsom vid jordytan, utan inåt, så
att de ersätta den längre ned utströmmande luften. Vid
ett minimum åter, hvirflar luften högre upp utåt, hvar-
igenom tryokets utjemnande äfven då förhindras, i det
att den ”nedtill inströmmande luften bortföres i de
högre rymderna.

Efter dessa betraktelser öfver lufttryoksfördelnin-
gen och vindarnas lagar återstår, att se hvilka väder—
leksföreteelser, som stå iasamband med dessa maxima
och minima, men dess förinnan hafva vi att observera
ett fysiskt fenomen, som vid dessa väderleksföreteelser
spelar en vigtig rol. Om en gasmassa hoppressas,
t. ex. genom en hastig tryckning på en uti en cylin-
der lufttätt inpassad piston, antager den en högre tem—
peratur; ja, uppvärmningen kan till och med blifva så
stark, att lättantändliga ämnen, såsom fnöske m. fl.,
börja brinna (Pneumatiska elddonet). Får deremot en
gifven gasmassa tillfälle att utvidga sig, t. ex. gen om
en dragning på pistonen, så afkyles den till följd af

*) På södra halfklotet är afvikningen åt venster.
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utvidgningen. Ar gasen vattenhaltig luft, så åtföljes
denna afkylning, om den är tillräckligt stor för att
sänka temperaturen under daggpunkten, af en utfäll-
ning af vattenånga i form af moln, eller i cylindern
såsom ett daggbeslag på dess insida.

Förändringar i luftens täthet framkalla sålunda
temperaturvexlingar och i sammanhang dermed under
vissa omständigheter utfällning af vattenånga. Denna
utfällning åter motverkartemperaturens sänkning. Dessa
i hvarandra ingripande fenomen hafva mycket infly-
tande på uppkomsten och förloppet af de mer eller
mindre regelbundna oväder, som utmärka vårt klimat.
Det är tydligt, att de äfven äro i verksamhet uti de
hittills skildrade luftströmningarna, men dessa landt-
och hafsvindar, monsuner och passadvindar, bero vä-
sentligen på den olika värmefördelningen till följd af
solens olika verkan under dygnets eller årets skilda
tider och öfver olika trakter på jorden.

Vid den yttre gränsen för de ofvan nämda områ-
dena för högre lufttryck uppkomma ofta mycket plöts-
liga och häftiga rubbningar i luftlagrens jemvigt, be-
ledsagade af våldsamma och förhärjande oväder. Så-
dana äro de från eqvatorialtrakterna kända cyklonerna
och tyfonerna i de ostasiatiska farvattnen. Deras förlopp.
äro i sina hufvuddrag följande. En hastigt uppkom-
men sänkning i lufttrycket framkallar en roterande
hvirfvelvind, som blir stark i samma mon som gradi-
enten är stor. Nere vid jordytan rör sig luftmassa'in
inåt centrum eller lägsta lufttrycket, derifrån stiger
den uppåt och hvirflar ut i de högre rymderna.

Denna uppåtstigande rörelse bringar luften under
lägre tryck (trycket aftar ju med höjden öfver jord-
ytan), följaktligen utvidgar sig luften, afkyles, och
vattenånga utfälles ymnigt som tunga moln och häf—
tiga störtregn. Efter vattenångans utfällning, som
åstadkom en värmeutveckling, stiger luften ytterligare,
hvirflar utåt, och nya luftmassor upprepa oupphörligt
samma process. Härunder står ej ovädret stilla, utan
.förilyttar sig i en bestämd rigtning med ganska stor
hastighet öfver stora sträckor på samma gång, ökande ,
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sitt omfång och aftagande i våldsamhet för att slutli—
gen dö bort när lufttryckets jemvigt blifvit återstäld.

Dessa cykloner följa under sitt förlopp bestämda
lagar, såsom erfarenheten gifvit vid handen, och denna.
erfarenhet är för de sjöfarande af högt värde. De
kunna på grund deraf, när barometern och andra tec-
ken visa, att en cyklon är i annalkande, taga sina
mått och steg och gifva sitt fartyg en, sådan kars, att
den våldsammaste orkanen undvikes äfvensom det inre
af en sådan cyklon, der visserligen luften är lugn,
men der brottsjöar af de från alla kanter sammanträf-
fande vågsystemen bringa hafvet i vildt uppror och
der seglarens undergång är mest svårundviklig.

Vi skola nu se, att ovädren i våra trakter hafva
åtskilligt gemensamt med cyklonerna. De skilja sig
från dem genom sin större utsträckning och genom
mindre häftighet. I en tropisk storm eller cyklon kan
barometern sjunka ned till 700 m. m. och gradienten
uppgå till 50 m. m.; i våra trakter är ett minimum
som går ned till 720 m. m. redan något mindre van—
ligt, och en gradient på 10 m.. _m. är sällsynt.

Dessa båda gradienter kunna gifva en föreställ-
ning om huru mycket de tropiska ovädren öfverträffa
våra _i styrka.
_. De oväder som passera norra Europa härstamma
dels från Förenta staterna, Canada och Arktiska Ame-
rika; dels, och detta är det vanliga, uppstå, de ute på
Atlanten, än sjelfständigt, än genom uppdelning af re—
dan förefintliga minima, och några äro cykloner från
Vest—Indien. Deras ankomst märkes först vid Stor—
brittaniens vestkust på barometerns fallande, vindar
från syd och mulnande himmel. Den väg de sedan
taga, beror väsentligen af lufttrycksfördelningen på
kontinenten. Det är på grund af kännedomen om.
denna, som man på ett ungefär för det öfriga Europa
kan förutsäga väderleken för den närmaste tiden. Gre—
nom studium af de dagligen utkommande synaptiska!
kartorna, *), på hvilka lufttrycksfördelningen, vindens

Anm. Sådana synoptiska _kartor öfver Norra Europa för kl. 8
f. m. publiceras hvarje dag i Aftonbladet.

(
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styrka och rigtning m. fl. meteorologiska faktorer äro
angifna för 'en viss timme, har man funnit några all-
männa regler för dessa 'minimas förlopp; så t. ex. gå
deras banor vid maximas yttre sida ej rätt öfver or-
ten för högsta lufttrycket o. s. v. Deraf förklaras
också den olika rigtning de taga öfver Europa; än gå
de öfver Skottland. längs norska kusten och förlora
sig uppe i lshafvet; än taga de kosan midt öfver Eng-
land, Skandinavien och dö ut när de komma i det
inre af Ryssland; än draga de sig mera ned åt södra
Europa och Medelhafvet. Deras rörelsehastighet VGX-'
lar också inom ganska vida gränser. Det finnes eX-
empel på oväder, som endast behöft 12 »timmar att
förflytta sig öfver Nordsjön, under det att stundom
dertill åtgå några dagar. Dessutom händer ofta, att
de stanna af för någon tid, att de gifva upphof till
sekundära minima o. s. v. Alla dessa omständigheter
försvåra i hög grad ett noggrannt förutsägande af
väderleken; hvarför det måste anses som ett ganska
tillfredsställande resultat, att af stormvarningarna i Eu-
ropa 80 OIO visat sig slå in.

Ihågkommande de lagar, söm i det föregående
uppstälfs- för vindarna kring ett minimum, skola vi nu
tänka oss ett sådant passera Norra Europa och se,
huru man af att observera vindrigtningen på den ort,
der man beiinner sig, kan draga åtskilliga slutsatser
angående deras väg och allmänna förlopp.

Dess annalkande beloådas af barometerns fallandei
och vindar från syd. Himlen börjar öfverdragas af
moln; vindstyrkan ökas, och snart börjar regn (eller *
snö) falla. Vrider sig vinden till östlig kommer cen-
trum _att passera söder om orten, till sydvestlig eller
vestlig norr om orten. Visar den ständigt syd eller )
sydost, får man vänta, att det passerar temligen midt
öfver orten. Orten för lägsta lufttrycket ligger alltid
på venster hand något framåt när man står vänd från
vinden, hvilket lätt inses om m.an erinrar sig huru
vinden blåser in emot centrum. (Jfr. fig. 14).

,:
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Om vi nu tänka oss, att ovädret med sin medel-
punkt passerar just. den ort (ler vi befinna oss, så, in-

Synoptisk karta för morgonen den 7 Nov. 1875.

ln
mull!

Fig. 15-

träffar7 när barometern nått sitt minimum, fullkomlig
vindstilla”; så snart åter barometern bör]ar stiga och
minimum sålunda har passerat, börjar Vinden åter öka

.
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i styrka, nu blåsande från N., medförande klarnande
himmel och vackert Väder 1 samma mån sdm barome-

Synoptisk karta för morgonen den 7 Jan. 1876.
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Fig. 16.

tertryoket åter nalkas sin medelhöjd. Så blir i storaX
drag förloppet på alla orter som ligga i mimmets banax

. Något annorlunda blir förhållandet på, orter som
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ligga något norr eller söder om lägsta lufttrycket.
För dessa inträffar ej fullkomlig vindstilla, uta—n vinden
vrider sig småningom från sydlig till nordlig, öfver
vestlig eller/ medsols, om orten ligger söder om, och
öfver östlig eller motsols om orten ligger norr om läg— ,
sta trycket. (Jfr. t. ex. Hamburg och Throndhjem på !
fig. 15). Emedan i verkligheten saken ej alltid förlö- ?
per så regelbundet som vi här tänkt oss densamma, ;
blifva de slutsatser, som kunna dragas på grund af ?
observationer å ett enda ställe, något osäkra. An har?
nemligen” ovädersområdet en mera ailång eller oregel-ä
bundet bugtande omkrets, än går det något mera åt;
norr, än mera åt söder, än passerar det med stor ha-g
stighet, på ett dygn eller så, än går det jemförelsevisi
sakta, delar upp sig i tvenne smärre o. s. v. I all-å
mänhet minskas deras häftighet, när de väl kommit in *
öfver fastlandet der luftens vattenhalt är liten, &och ig
det inre af Ryssland eller mot Sibirien utplånas- eller
igenfyllas de helt och hållet. Stundom händer, att flera
sådana oväder följa tätt på hvarandra, så att vinden
ej hinner att kasta om till nordlig, innan ett nytt
tränger på. Att ett nytt är i annalkande kan man *,
hafva skäl att misstänka, om vinden i stället för att blifvtapl
nordlig stannar på ost eller vest, och om barometern #
stiger hastigt, under det att himlen plötsligt klarnar.

Under höst-u och vintermånaderna äro ovädren *
vanligast och komma då ofta flerai sällskap. Det
återstår ,nu att något litet se- efter huru nederbörl
den fördelar sig kring ett oväderscentrum. Vi hafva
sett att luftens rörelse i ett oväder dels var spiralfor—
mig kring minsta lufttrycket och dels bestod deru'ti,
att den öfver detta steg uppåt och i de högre rym-
derna åter flöt ut ifrån midten, hvilket ,Var ett nöd-
vändigt vilker för ovädrens varaktighet.

Af hvad förut är sagdt om vindrigtningarna kring
centrum, är det uppenbart att vi hafva att vänta oss
de fuktigaste vindarna på den främre, d. v. s. östra
sidan och på den'sydöstra. Der blåsa nemligen vin-
dar, som komma från sydligare trakter, derföre i all-
mänhet äro varmare och rikare på vattenånga, så _myc-
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ket mera som de strukit fram öfver hafven. Allt efter
som dessa luftströmmar komma längre mot norr, sän—
kes deras temperatun och när slutligen daggpunkten,
himlen öfverdrages med moln, uppkomna genom vat-
tenångans utfällning, och när dessa blifva för tunga,
utgjuta de sig i mer eller mindre häftig nederbörd.

Afven luftströmmens uppåtstigande & det inre af
oväderscentrum har med sig utfällning af vattenånga.
Vid uppåtstigandet ,afkyles nemligen, som förut är sagdt,
luften genom"utvidgningen, hvarvid vattenånga utfäl—
les. Vid denna utfällning höj es åter något luftens.
temperatur; detta har med sig en ny utvidgning, som
befordrar luftens vidare uppåtstigande. '

Se vi. åter huru förhållandena gestalta sig på bak;
sidan af ovädersområdet, så Hnna vi, att der komma
vindarna från nordliga och kallare trakter, äro der-
före fattiga på vattenånga; i den mån de komma sö—
derut höjes deras temperatur; luften kommer derige—
'nom att blifva torrare, d. v. s. längre ifrån sin mätt:
ningspunkt.

Således bör i allmänhet himlen klarna upp, sedan
midten af ovädret gått öfver en ort, och blifva all-t
torrare ju mera centrum aflägsnar sig, emedani samma
mån vindarna blifva mera nordliga och blåst en längre
sträcka från norr.

Detta blir nu regeln när ett enda centrum pas-
serar; följa deremot flera på hvarandra, hinner, som
sagdt, vinden ej att gå öfver till nordlig, ochr vädret:
blir då mera ostadigt och växlande. ;

Temperaturens förändringar, under det att ett ovä-
der passera-r, komma i allmänhet att gå i motsatt led
mot barometern, så att temperaturen stiger under det
att barometern faller; då barometern börjar stiga, fal-;
ler ”deremot temperaturen till följ då af de från kallare
trakter blåsande. vindarna. Detta gäller dock hufvud-
sakligen för vintermånaderna, då solens direkta infly—
tande är mindre. På sommaren åter är ofta tempe—
raturen högre, när barometern stiger eller står högt,
emedan himlens större klarhet tillåter solstrålarna att
starkare uppvärma jordytan och derigenom den öfver-f

Väderklcslämn. 5
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liggande luften. Under höst och vinter äro ovädren
vanligast och mest regelbundet utvecklade; sommartid
verka störande inflytelser, hvilka, göra att företeelserna
ej visa samma lagbundenhet i sitt förlopp. Den ha—
stighet, hvarmed barometern faller före ett oväder, beror
dels på dettas egen rörelsehastighet, dels på storleken
af gradienten, eller, hvad som är detsamma, på afstån-
det mellan isobarlinierna. Stundom kan barometern
fortfara att falla flera dagar, stundom har den nått sitt
minimum inom några timmar sedan, den börjat att
falla., Ovä drets våldsamhet eller styrka beror ej så
uteslutande på huru lågt minimum ligger, utan äfven
på tryckfördelningen utom detsamma, ehuru som all—
män regel kan gälla, att ju lägre barometern sjunker,
desto svårare är ovädret. I de oväder, som passera
våra trakter, sjunker den sällan under 720 m. m.s
tryck. (Här tänkes trycket reduceradt till hafvets yta)..
Höst- och vinter-ovädren förete de lägsta lufttrycken.
På sommaren äro veXlingarna hos barometern deremot
betydligt mindre, liksom ock ovädren under denna års-
tid ej äro så starkt utpreglade.

Nederbörden står ej i'något bestämdt förhållande
till tryckets minskning. Stundom kunna oväderscentra
eller stormhvirflar förgå utan nämnvärd nederbörd,
stundom kan ett starkare minimum medföra mindre
nederbörd än ett svagare o. s. v., _om det ock är det =
vanliga, att större och mera utpreglade lufttrycksmi-
nima äro åtföljda af mera nederbörd än smärre och
mindre väl utvecklade.

Nederbörden är äfven vintertid oftast regn på ovä-
drets framsida; på baksidan och norr om centret der-
emot är den under vintern och i nordligare trakter—i
regeln snö, såsom naturligt är på grund af tempera-
turförhållandena i ovädrets olika delar. I Sverige komma
de starkaste snöfallen vanligen med de ostliga och SD-
vindarna norr om centret, således vid de tillfällen då
detta passerar söder om orten.

Efter atti allmänna drag hafva skildrat barometer-
minima eller de s. k. oväderscentra och de dem ka-
rakteriserande väderleksföreteelgserna7 skola vi nu iall

Rx
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korthet taga i betraktande de väde'rleksförhållanden,
som äro för barometermaxima utmärkande. Dessa hafvaf
ofta en mycket stor utbredning, kunna stundom om—t
fatta nästan hela Europa. Kartan, lig. 16, är ett exemé
pel på ett sådant ovanligt högt maximum. Trycket
öfvergår nemligen i Ostersjöländerna på sina ställen
785 m. m., en barometerhöjd som är ganska sällsynt.

Skilnaden mellan barometerstånden på två orter
är ej så stor som vid minima är vanligt; eller med
andra ord: gradienten är liten, och isobarerna ligga
följaktligen långt från hvarandra. En följd häraf är
att vindstyrkan kring maxima vanligen är obetydlig
och rigtningen vexlande, då ju, som förut är nämdt,
lokala förhållanden lättare göra sig gällande. Maxima
visa ej några tecken till regelbundna rörelser inågon
bestämd rigtning, som förhållandet var med minima,
utan de ligga ofta stilla öfver samma område en längre
tid, hvarunder de dock kunna undergå mångfaldiga
förändringar till form och utsträckning, uppdelas i flera
o. s. v. De underhållas, som förut är nämdt, derige—
nom att den från minima uppstigna luften, sedan den
afgifvit största delen af sin vattenånga och till följd
af utstrålning mot rymden afkylts, hvarigenom den
tilltagit i täthet, flyter in mot maxima, sålunda ersät-
tande den nere vid jordytan utåt gående luftströmmen.

De största maxima inträffa i allmänhet, liksom de
största minima, under vintern. Väderleken inom ett
maximum utmärkes af svaga vexlande vindar, klar
himmel, under vintern i förening med stark köld; un—
der sommaren är temperaturen vanligen på dagen hög,
under natten deremot jemförelsevis låg, som naturligt
är, då ju till följd af luftens torrhet solstrålarnas ver—
kan under dagen och utstrålningen mot rymden un-
der natten visa sig störst under sådana förhållandenl
Det är derföre också, när maxima ligga öfver en trakt,
som den starka temperaturskilnaden mellan dag och
natt framkallar de under sommarmånaderna i kusttrak—
ter vanliga land- och sjövindarna. Angående tempera—
turförhållandena vintertid i ett maximiområde förtj e—
nar påpekas en intressant egendomlighet, nemligen att.
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i bergstrakter ooh alpland högre belägna orten kunna
njuta af en ovanligt mild temperatur, under det att nere
i dalarne räder den starkaste .köldh Detta fenomen
har man förklarat på följande sätt. Till följd af den
starka utsträlningen sänkes jordytans temperatur och
det lägsta luftlagrets. I de högre regionerna flyter
luft in och ned mot maximiomrädet. Denna luft upp-
värmes under nedstigandet, emedan det ökade trycket
sammanpressar densamma (jfr. sid 58). Men denna upp—
värmda luft kan ej sjunka ned ända mot jordytan,
alldenstund ett tätare kallt luftlager hindrar; deremot
kan den visserligen lägra sig uppe kring höjderna,
frän hvilka den kalla luften på grund af sin täthet
flyter ned i dalarna; och Sålunda uppkommer denna
olikhet i temperaturen mellan bergshöjderna ooh da—
larna, som kan blifva så stor att, under det der nere
råder en köld af —— 100 till —— 200, uppe på nägra
tusen fots höjd temperaturen är öfver nollpunkten.
Detta är i stort samma fenomen som visar sig under
klara och lugna sommarqvällar, hvarom se följande
kapitel, sid. 70. Det är också ett anmärkningsvärdt
undantag från regeln, att temperaturen aftager med
höjden öfver hafvet.



FJERDE KAPITLET.

Om moln och nederbörd, elektriska och
Hus—fenomen i luften.

Vi hafva af den föregående framställningen sett,
att vattenånga under visa förhållande utfälles, när tem-
peraturen sjunker. Efter de olika omständigheter, hvar-
under denna ”utfällning försiggår, ter den sig på något
olika sätt, såsöm dagg, dimma, frost eller moln.

Dagg bildas, när jordytan till följd af utstrålning
mot rymden afkyles under daggpunkten; samma är
förhållandet med rimfrost. Olikheten är blott den, att
i senare fallet ligger daggpunkten under 00. Man säger
att dagg bådar vackert väder, och detta har så till
vida grund för sig, som daggbildningeni allmänhet är
en följd af stark värmeutstrålning, hvilken åter betini-
gas af luftens klarhet och till en viss grad torrhet.
Emellertid är ej uteblifven dagg något ofelbart märke
till kommande regnväder, ty om luften är så torr, att
trots stark utstrålning jordytans temperatur "ej kan
sjunka till daggpunkten, måste dagg uteblifva; ooh '
dock är under sådana förhållanden regnsannolikheten
liten eller ingen på grund af luftens fin—ga vattenhalt.
Likaledes uteblifver dagg, om vinden håller luften i
ständig rörelse, så att det närmast jordytan liggande
luftlagret ej hinner afkylas till daggpunkten, innan det

'blandas med den öfre varma luften. Dagg ooh isyn-
nerhet rimfrost kan äfven' uppkomma af annan orsak
än jordytans nattliga utstrålning. Så t. ex. när tem-
peraturen vintertid hastigt stiger eller, som man säger,
gkölden slår sig", hinna ej de fasta kropparna, stenar,
träd, väggar o. d. så hastigt uppvärmas, utan deras
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temperatur kan vara betydligt lägre än den omgifvan-
de luftens, hvilket då ger upphof till en ymnig rim-
frost på dessa föremål, i det att den jemförelsevis vat—
tenhaltiga luften afkyles under daggpunkten genom
beröring med denna. Då denna frost visar sig, säger
man att ett omslag i vädret är att vänta, hvilket på
visst sätt har sin rigtighet, ehuru väl redan omslaget
inträffat, när fenomenet visar sig.

Vattenångans utfällning såsom dimma framkallas
af flera orsaker. Den dimma, som bildas i dalar ooh
öfver kärr och sjöar på sommarnätterna, härleder sig
från stark utstrålning, som sänker ej blott jordytans
utan äfven de lägre luftlagrens temperatur under deras
daggpunkt, hvilket naturligtvis först inträffar öfver
sådana platser, der luftens vattenhalt är stor, således
öfver sumptrakter, sjöar och i allmänhet lågländta mar—
ker. Dimbild'ningen nattetid öfver vattenytor befor—
dras ookså väsentligen deraf, att den varma och fuktiga
luften stiger uppåt och blandar sig med den kallare
luften, hvarigenom temperaturen sänkes till daggpunk-
ten. (Se nedan om froströkens bildning). Men det är
också en annan omständighet, som påskyndar dimbild-
ningen i dalsänkena ooh fördröjer densamma på högre
belägna ställen. Den genom strålningen afkylda luften.
flyter nemligen till följd af sin större täthet ooh tyngd
ner i fördjupningarna, under det den varmare luften
stiger uppåt och lägrar sig omkring höjderna. Dessa
luftströmningar äro orsaken till den olikhet i tempera-
turen, som under lugna och klara höstqvällar är så
märkbar på helt närbelägna punkter af olika höjd.
Att dimman under sådana temperaturförhållande före-
trädesvis eller uteslutanda bildas öfver de lågländta mar—
kerna, der dessutom luftens vattenhalt är större, är helt *
naturligt. Genom denna vattenångans utfällning fri—_
göres värme och temperaturens ytterligare sänkning
motverkas (jfr. daggpunkten sid. 88). Orsaken till natt-
kyla och frost är derföre ej, som man ofta får höra, att
söka uti denna dimma, utan denna är blott en följd af
den nattliga ntstrålningen och temperatursånkningen,
hvilka den snarare motverkar, dels derigenom, att den vid



715

sin bildning fri—gör eller utvecklar värme,. dels derigenomv,
'att den bildar en skärm, som hindrar utstrålningen.

Dimma uppkommenför öfrigt så snart varm, fuktig
luft afkyles genom beröring ooh blandning med kallare
luft, på samma sått som vattenånga utfålles, når den
varma vattenhaltiga andedrågten blandas med yttre,
kall luft. ".Froströken”, som bildas öfver öppna vat—
tendrag under kalla vinterdagar, har denna orsak. Af-
ven drifisfålten: åro för den skull ofta insvepta i dimma.
.Den kalla fjelluften, som flyter ned i de norska fjor-
darna med deras j emförelsevis varma och fuktiga luft,
blandar sig med den och sänker dess temperatur under
daggpunkten, hvarigenom en ymnig dimma utfålles.

Sommartid synes ofta, när vinden blåser från hafvet,
en vägg af dimma, som dock ej förmår trånga in öfver
land, förran möjligen på aftonen eller natten. Orsaken
år, att luften öfver land under dagen år varmare, så
att dimman upplöses i samma mån, som hon drifver in
på land. Mot qvållen deremot, når temperaturen på
land sjunkit till daggpunkten, upplöses ej vidare dim-
man utan insveper åfven landet, ([sätter upp åta land,
som man säger.

Då vattenånga utfålles i de högre luftlagren, bildas
moln. Dessa åro till sin natur alldeles liknande dim—
man (således ytterst små vattendroppar), ehuru de, når
vi befinna oss utom dem, te sig under andra former.
Man gifver molnen efter deras olika utseende olika
namn. Så urskiljer man tre hufvudformeri: fiddermolfn
eller cirrus, sträckmom eller Simms, stackmoln eller cu-
mulus. Mellanformerna benämnas genom sammanställ-
ning afde latinska benämningarna för dessa hufvudarter.

(lir-mas (fjädermolnen) åro de högst gående; deras
ahöjd öfver jordytan torde stundom kunna skattas till"
en mil och mera. .På en sådan höjd år temperaturen
redan under 00, och molnen bestå derföre af ytterst
Små isnålar eller iskristaller, som hållas svåfvande i
fluften. Till sitt utseende åro dessa moln hvita, tunna,
*halfgenomskinliga; ån öfverdraga de himmeleni långa
-band eller strimmor, som tyckas gå tillsammans mot
någon punkt vid horisonten, ån åro de fjåder- eller
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qvast-formiga, hvirfvelböjda o.. s. v. rFill följd af sitt!
stora afstånd synas de röra sig med ytterst ringa har—
*stighet. Det är isynnerhet genom studiet af dessa,
molns rörelserigtning, som man funnit huru luftström-
marne högre upp "förhålla sig till vindarna närmare
jordytan (jfr. sid. 58 och 67). Dessa molns gång och
utseende kan ge åtskilliga. vinkar om förestående vä-
derlek. Sålunda, då fjädermolnen komma upp från
vester, breda ut sig Öfver himlen och blifva mera grå
och ogenomskinliga, samt derjemte barometern börjar
falla, kan man med temligen stor visshet motse ett-
oväder. Visa deremot dessa moln benägenhet att sön—
derfalla uti afrundade, små lätta tappar, hvilka hålla
tillsamman i större flockar eller strimmor —— hvilken
molnform kallas ciWO-Gu'mulus —— så äro de pålitliga
tecken till fortfarande vackert väder. ”

Stratus (sträckmoln), lägre gående, horisontalamoln-
lager eller strimmor. En mellanform mellan cirrus och
dessa äro etwa-stramas, den form, hvartill de oväders-
bådande cirrus gerna öfvergå, och som ofta visar s. k.,
vädersolar, ringar och andra optiska fenomen.

Oumulus (stackmoln) äro utmärkande för sommaren.
och för mildare länder. Under vintern visa de sig icke,
De" gå i allmänhet ej högt, ligga betydligt under cir—
rus. Deras form är en upptill vackert afrundad, från
en horisontal bas upptornande molnmassa. De yttre
konturerna äro starkt belysta, midtelpartiet är mera
gråblått. Dessa moln bildas hvart och ett för sig och
hafva en kort tillvaro. De uppkomma under förmid-
dagen och upplösas mot aftonen. Stundom händer
likväl, att de liksom insvepas i en slöja af andra moln

D (cirro-stratus) och fortfara att tillväxa; i så fall komma
de snart att utgjuta sig i mer eller mindre häftiga
regnskurar, ofta beledsagade af åska. Som ofvan näm-
des, bildas de blott på sommaren i våra trakter, och
då endast under vackra och soliga dagar. När solen.
genom strålning uppvärmt jordytan och denna med-
delat -af sin högre temperatur till den närmast liggan-
de luften, börjar denna stiga uppåt, på några ställen,
mera, på andra mindre hastigt, allt efter som uppvärm-

&
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ningen varit större eller mindre. Då den uppåtsti—
gande luften blandar sig med de högre, kalla luft-
lagren och dessutom till följd af sjelfva uppstigandet
afkyles, utfällas dessa moln, -,som så att säga, utgöra
topparna på dessa varma luftpelare. Molnen växa i
storlek, så länge den uppåtstigande luftströmmen ökar
i styrka, d. V. s. så länge temperaturen tilltager. På
eftermiddagen, när solstrålarnas verkan aftager, saktar
luftströmmen sig, molnen börja att npplösas och för-
svinna vanligen fram på aftonen. Öfver hafvet och
större sjöar bilda sig icke cumulusmoln, såsom natur-
ligt är, då ju ej Solvärmet åstadkommer på långt när
samma uppvärmning af vattenytan som af fasta mar—
ken, och således ej första vilkoret för denna molnbild-J "
ning, en varm uppåtstigande luftström, i nämnvärd
grad förefinnes. I bergstrakter och kuperadt land äro
de deremot en mycket vanlig företeelse, när vädret är
vackert och vindarna ej så starka och bestämda, att de
omintetgöra uppkomsten af dessa luftpelare. Öfver kullar
och bergshöjder lägra sig då dessa stackmoln,, och svälla
ut i den mån solstrålarna uppvärma jordytan. Under"-
.stundom draga de sig tillhopa och förorsaka häftiga,
snart öfvergående oväder med åska, hagel och regn.
Dessa oväder gifva sig ej alltid tillkänna på barometern;
stundom stiger den helt hastigt under ovädret några få—
millimeter, för att sedan falla ungefär lika mycket. Deras
utbredning är mycket inskränkt, och de äro att skilja
från de egentliga oväderscentra eller minima. De före-
komma också helst under högsommaren vid högt luft—
tryck och för öfrigt varmt, vackert väder, när vilkoren
för bildning af stackmoln varit gynsamma.

CumuZO-strams är en molnform, som, enligt hvad
namnet angifver, har något af sträckmolnens och något
af stackmolnens karaktär, de äro af mera obestämbar
form, mer eller mindre mörka till sin färg, gå temligen
lågt och öfverdraga ofta hela himlahvalfvet samt äro
ofta regnbringande, kallas då m'mbus, ett namn som för
öfrigt ej betecknar någon bestämd molnform, utan använ—
des om regnförande molni allmänhet. Himlens molnighet
indelas i grader från 0 == klart till 10 = med helmulet.
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Af hvad som i det föregående år sagdt om mol—
nens uppkomst framgår, att den oftast står i samband
med uppåtstigande varma luftströmmar, som äro jem-
förelsevis rika på vattenånga 'och derföre, när de af-
kylas till följd af tryckförminskningens och den deraf
beroende Volumstillökningen äfvensom till följd af
strålning mot den kalla rymden, afskilja en större eller
mindre del ånga såsom moln. När höga bergskedjor
stå i vägen för luftströmmarna, så att dessa tvingas
uppåt, måste likaledes vattenånga utfällas; detta är
orsaken till det molnhölj e, som ofta insveper fj ell och
bergstoppar äfven under det att himlen för öfrigt är
klar. Så snart nemligen luften passerat den högsta
bergskammen och börjar sänka sig på andra sidan om
denna, uppvärmes den tillräckligt för att ånyo upp-
taga den utfälda ångan. Det blir derföre endast på
de högsta punkterna, som passeras af luftströmmen,
molnen ega bestånd, hvilket ter sig somfom ett och
samma moln, trots vinden, stode stilla, ehuru det i sjelfva
verket är en ständig upplösning och nybildning af
moln. Mycket höga bergkedjor, såsom Alperna, Hi—
malaja m. fl., uppfånga största delen af de fuktiga vin-
darnas vattenhalt, hvarvid uppkomma oerhörda stört-
regn Och snöfall på de mot hafvet vända sluttningarna.
På den från hafvet vända sidan blir vinden derföre,
emedan luften afbördat sig sin vattenhalt, torr och
äfven af en jemförelsevis hög temperatur i den mån
den kommer ned till lägre trakter, hvilket väsentligen
beror på den värmeutveckling, som det ökade trycket
och luftens deraf orsakade sammanpressning framkalla.
Denna temperaturförhöjning blir, om luften är af stor
torrhet, d. v. s. om den på andra sidan af alpryggen
afgifvit största delen af sin vattenhalt, nära 10 C. för
hvarje 100 meter luftströmmen sänker sig (Jfr. sid. 29.)
Dessa torra och jemförelsevis varma vindar (i Schweiz
kallade ”Föhn") märkas också stundom på östra sidan
om Kölen. Sin egenskap af Föhnvindar hafva de då
naturligtvis fått, sedan de på norska sidan afgifvit sin
från Atlanten medförda vattenånga och börjat sänka
sig på den svenska sidan om gränsfjellen.
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Då de små vattendroppar eller snö- och iskristal—
ler, hvaraf molnen bestå, blifva för tunga för att kunna
hållas sväfvande i luften, falla de ned på jorden i form
af regn eller snö. Under fallandet sluta sig flera-till—
sammans, så att dropparna eller snöidingorna kunna
blifva af betydlig storlek innan de nå jordytan. An.-_
gående hagels bildning äro meteorologerna ännu 6]
fullt ense. Det förekommer när luftens jemvigt är i
högre grad rubbad, mest under varma dagar, ofta i
förening med stackmolnsovädren och vid åska, hvarföre
man tillskrifvit elektriska fenomen dess uppkomst. Ha—
gelnederbörd har alltid kort varaktighet och ringa ut—
bredning och är vanligast under den varmaste årstiden.

Nederbördsmängden bestämmes medels den s. k.
regnmätaren. Fig. 20 ger en föreställning om detta in—
strument i sin enklaste
form. Det är ett cy- ?— /Z,/'///
lindriskt bleckkärl, i E f??? 0/05;
hvilket _kan infogas en : %;]; f/ //
tratt. Andamålet med ; ///// ;O /
denna tratt är att så ': ',jf/f/Ö
mycke som möjligt in» ; ff / //
skränka det uppsamlade : _ ' 7 f/
regnets afdunstning ge- 5 '
nom att afstänga vatt- : ,

Onet från den yttre luf—
ten. Till regnmätaren
hör också ett särskildt _ ,
mätkärl, en med milli- Flg' 17"
metergradering försedd glascylinder, hvars bottenyta
*är ett visst antal gånger mindre än regnmätarens.
När nu den fallna regnmån—gden skall observeras, af—
lyftes tratten och regnmätarens innehåll tömmes i mät—
kärlet. Art dettas bottenyta t. ex. 10 gånger mindre
än regnmätarens, kommer vattnet naturligtvis att stå
10 gånger högre i mätkärlet. Den på skalan aflästa
höjden må vara t. ex. 70 m.- m., i regnmätaren var
den således 7 m. m.; d. v. s. ett 7 m. m. djuptvatten-
lager skulle hafva täckt jordytan på observationsorten,
såvida icke regnvattnet bortrunnit, afdunstat eller
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trångt ned i jorden under den tid regnmåtaren stått
ute.

Regnmätaren bör stå på en fri och öppen plats
något öfver marken, och på ett alldeles horisontalt
underlag. För mätning af fallen snö år detta instru—
ment mindre lämpligt, kan dock användas om tratten
borttages. Den fallna snön smältes och nederbörds-
mångden bestämmes på sått som ofvan år nåmdt.

Nederbörden år bland de mera oregelbundna me-
teorologiska fenomenen; dess fördelning på olika trak-
ter och årstider kan ej heller ännu på samma, tydliga
sått åskådliggöras medels kartOr, som fallet år med
temperatur- och lufttrycksfördelningen.

Emellertid år det påtagligt att, alldenstund neder-
.börden står i nåra samband med molnbildningen och
denna i sin ordning år beroende af temperatur, luft-
tryck och fuktighetsförhållanden, observationerna skola
kunna i någon mån påvisa nederbördens beroende. af
dessa sistnämnda faktorer. Så vet man, att Eqvatorial-
trakterna, öfver hvilka ståndigt uppstiger en varm, ofant-
ligt vattenhaltig luftström, åro bland de på nederbörd
rikaste. Vissa orter inom detta område -— åfven kal—
ladt stilla båltet, på grund af den endast af plötsliga
cykloner afbrutna vindstillan —— hafva. en årlig neder-
börd af 5—7 meter. '

Hafsmonsunen i Indien år också i oerhörd grad
regnbringande. Ytterligt rik på vattenånga, pressas
den upp mot detta lands högre bergskedjor, dervid gif-
vande upphof till störtregn, hvartill någon motsvarige
het ej gifves i våra trakter. Regnmångden för år på
sydsidan af Himalaya kan uppgå ånda till 12 och 14;
.meter, Vården som ej uppnås på någon annan ort afjor-
den. För jemförelses skull må nåmnas, att vid Alperna
stiger årliga nederbörden till 2 meter, i nordvestra Eu—
rOpa till 1 a 2 m. och i Sibirien till blott 0,2 m.; hvilka
exempel visa, dels huru _regnmångden (liksom tempera-—
turen och vattenhalten hos luften) aftar från eqvatorn
mot polerna, dels huru den år större vid haf och i dem
nårbelågna bergstrakter ån inne i kontinenten.

I våra trakter fördelar sig nederbörden temligen
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lika på årstiderna; i eqvatorialtrakterna deremot är ej
detta fallet. Indien t. ex. får nästan all 'sin nederbörd
under sommarhalfåret för sydvestmons'unen; vinterhalf—
året, då nordvestmonsu—nen råder, har detta land sin
torra årstid.

I polartrakterna faller största delen af nederbör—
den i form af snö. Denna hinner ej smälta under den
korta sommaren,. utan nya snömassor lagra sig på de
föregående årens qvarliggande. Genom sommarsolens
inverkan i förening med återfrysning och samman—
pressning förvandlas denna snö till en isartad massa,
kallad fond-, hvilken fyller fjellplatåernas dalsänken
och slutligen, så att säga, rinner öfver bräddarna, bil-
dande mägtiga isströmmar eller glacierer, som _med
knappt märkbar rörelse sakta skrida ned mellan klyf—
tor och på sluttningarna, dervid i mån af framryckan-
det afsmältande i sin nedre ända, så att glacieren får
sken af att vara stillastående. Grönland och Spets-
bergen med Hera polarländer äro till stor del öfver-»
täckta af sådana glacierer eller inlandsis af ofantlig
mägtighet, uppgående på sina ställen till tusentals fot.
Dessa polarländernas is- och snömassor— äro _ett stort
hinder för temperaturens höjande; Så länge de ligga
qvar, förbrukas eller upptages allt värme,. som solen
tillför dessa/trakter, att smälta isen och snön, och tem-
peraturen kan ej mycket höja sig öfver nollpunkten;
liksom, så länge isbitar finnas i ett kärl med vatten,
dettas temperatur håller sig i grannskapet af 00, huru
mycket värme än genonf upphettning tillföres.

Glacierer äro ej inskränkta blott till polartrakterna;_
de förekomma under alla breddgrader, men i allmän-—
het på större höjd öfver hafvet i den mån man nal-
kas eqvatorn. Så snart man nemligen kommit till den
höjd, att den fallna snön ej vidare hinner afsmälta på
sommaren, äro vilkoren för glacierers bildning gifna.
Höga bergland med riklig nederbörd (snö) äro derför
försedda med glacierer, t. ex. Schweiz, Norge ff. När
de meteorologiska förhållandena undergå förändring,
veXla också glaciererna i mägtighet och utbredning.
Så har det funnits tider, då Skandinavien företedde
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samma anblick som nu Grönland, och åter andra ti-
der, då polarlanden prunkade i yppig Växtlighet, då
skogar af barrträd, ekar och lönnar frodades der nu
döda isöknar utbreda sig. Hvarpå dessa klimatens
veXlingar bero känner man ej till fullo, men helt Visst
försiggå de med en utomordentlig långsamhet: en tid-
rymd af ett eller annat årtusende torde ej förete syn—
nerligen i ögonen fallande förändringar.

Då en något så när fullständig framställning och
förklaring af de elektriska fenomenen i luftkretsen skulle
kräfva en utförlig redogörelse för en mängd fysiolo—
giska experimenter och undersökningar angående elek-
tricitetens allmänna egenskaper, hvilket här ej kan
komma i fråga, så måste vi rörande denna del afme-
teorologien nöja oss med endast några korta antyd-
ningar, och detta är så mycket mera nödvändigt som
Hera hithörande frågor ännu ej äro af meteorologerna
fullt utredda. För att emellertid få någon föreställ-
ning om elektricitetens natur, skola Vi erinra oss
ett par mycket lätt verk-
stälda försök. Gnida vi
en glasstaf eller en lack-
stång emot ylle, får den
gnidna ändan egenska-
pen att draga till sig
lätta kroppar, såsom pap-
persbitar, halmstrån o.d.
Denkraft, som dervid ver-
kar, kalla Vi elektricitet..
Emellertid är den elektri-
citet, som glaset får, ej
alldeles likartad med lac-

xkets, såsom följande eX- Fig- 18-
periment Visar. Om man till en Vid en fin silkestråd
upphängd lätt kula, t. ex. af flädermerg, närmar en
gniden lackstång, ser man först att denna drager ku—
lan till sig, men följande ögonblick stöter bort den
samma. För man strax derefter en gniden glasstång
till kulans närhet, så drages kulan åter mot glasstån-
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gen. Förloppet skulle hafva blifvit alldeles enahanda
om man först tagit glasstången och sedan lackstangen.
Dessa bada amnen förhalla sig salunda, när de genom
gnidning g] orts elektriska, i det hänseende olika, att
den ena drager till sig hvad den andra stöter fran sig.

Genom iakttagande af atskilliga försigtighetsmatt
kan man visa, att alla kroppar genom _gnidning blifva
elektriska och dervid förhalla sig antingen som glas
eller som lack. De förra sägas vara glaselektriska,
eller hafva posztfäv elektricitet, de senare lackelektriska,
eller hafva negativ elektricitet.

Vidare har man funnit, att vid tvenne kroppars
gnidning mot hvarandra på. den ena utvecklas positiv
och på, den andra negativ elektricitet ; samtatt två kroppar
med samma slags elektricitet stöta hvarandra bort, men
med olika slags elektricitet draga hvarandia till sig.

Man har tänkt sig, att vid kropparnas oelektriska
tillstand positiv och negativ elektricitet 1 lika stor
myckenhet förefinnes, och att dessas motsatta egenska-
per 9110 orsaken till att nagon yttring af elektriciteten
Q] visar sig under sadana förhallanden.

Med detta antagande kan man ocksa förklara det
faktum, att en oelektrisk kropp, när den närmas en
elektrisk, 'afven utan omedelbar beröring med den-
samma, blir elektrisk genom hvad man kallar "fördel-
ning på, afstånd" . Om man till en elektricitetsmaskin,
medels ' hvilken kan utvecklas större mängder elektri-
citet, narmar en oelektrisk kropp, sa uppkommer i
denna en elektrisk fördelning, hvarigenom t. eX. den
negativa drages eller attraheras till den del af krop-
pen, som ligger n'armast den med positiv elektricitet
försedda maskinen; den positiva elektriciteten 1 krop—
pen stötes deremot bort sa langt som möjligt, enligt
den ofvan n'amnda lagen, att motsatta slag dragas mot
hvarandra, likartade stöta b01t hvarandra.

Detta experiment lyckas bäst med metalliska krop-
par, sämre med glas, lack o. d.; den förra gruppen

' kallas ledare, emedan elektriciteten med lätthet passe-
rar genom dem; de senare oledare, emedan den med
svårighet, eller icke alls går genom dem._ Denna Ollk—f
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het är också orsaken, hvarför de senare genom gnid-
ning visa sig elektriskaj den vid gnidningsytan ut-
vecklade elektriciteten kan nemligen ej ledas bort.—
En metallstång deremot leder bort elektriciteten i
samma mån den utvecklas och det först omnämnda
experimentet lyckas ej med en sådan, såvida man ej
genom ett handtag eller något dylikt af oledande äm-
nen, t. eX. glas, hindrar elektriciteten att gå bort ge—
nom den likaledes temligen ledande menniskokroppen
till marken.

Till dåliga ledare eller oledare höra, förutom de
ofvan nämnda, äfven luft, isynnerhet torr luft, trä,
sten m. il. Vatten och fuktig luft leda bättre ehuru
ej på långt när som metallerna.

När två kroppar af motsatt elektricitet närmas,
inträffar på ett, visst afstånd, att den positiva och den
negativa elektriciteten förenas, hvilket, .om elektricitets—
mängden är någorlunda stor, ger sig till känna genom
gnistor, små blixtar och ett sprakande ljud. Efter
detta, fenomen, som fått namn af urladdning, äro ifrå-
gavarande kroppar ej så starkt eller icke alls elektri-
ska. Denna plötsliga urladdning uppkommer, när krop-
parna äro skilda genom ett oledande ämne, såsom luft;
förenas de deremot genom en ledning af metalltråd,
kan urladdningen fö-rsiggå småningom och utan att
gnistor synas eller sprakande höres. _

Vi skola nu, på grund af hvad här är sagdt om
elektricitetens allmänna egenskaper, söka bilda oss en
föreställning om de elektriska fenomenen iatmosferen.

Utan att ingå på frågan, huru molnen blifva elek—
. trisk'a _? en fråga, som för öfrigt ännu ej kan anses
fullt besvarad af vetenskapen —— kunna vi deek före-—
ställa oss, att ett med t. eX. positiv elektricitet lad-
dadt moln drar till sig ett negativt laddadt och stö-
ter från sig andra moln af positiv elektricitet, hvaruti
till någon del orsaken ligger till åskmolnens oregel-
bundna gångr ,

Komma tvenne motsatta elektriska moln hvarandra
tillräckligt nära, sker en eller Hera urladdningar, hvar—
igenom deras ;elektriska tillstånd utjemnas, spänningen



81

minskas. Till följd af den mellanliggande luftens då-
liga "ledningsförmåga ske dessa urladdningar plötsligt
och stötvis under utveckling af starka blixtar. Dessa
blixtar äro endast till styrkan skilda från de gni;stor
man med elektricitetsmaskiner kan åstadkomma. Ask-
dundret motsvarar sprakandet, som höres vid maski-
nen. Att dundret kommer efter blixten beror derpå,

"att ljudet fortplantar sig långsamt i j emförelse med
ljuset. (Det förra går 1,100 fot, det senare 29,000
mil på en sekund).

Med kännedom om ljudets fortplantningshastighet
kan man derföre genom att observera den tid, som för-
flyter mellan blixten och dundret, beräkna åskans af—
lägsenhet. En tidsskilnad på t. ex. 9 sekunder hän-
tyder att ljudet haft att tillryggalägga 9,900 ofot, hvil-
ket sålunda är åskans afstånd för tillfället. Askdund-
rets varaktighet och ojemna mullrande beror huf-
vudsakligen på ekö, hvarföre det också är ojemförligt
mycket starkare i bergstrakter än på slättland.

Molnen urladda sig ej blott sinsemellan utan äf-
ven med jorden. Genom den ofvan nämda fördelnin-
gen på afstånd kan denna nemligen antaga en mot
öfverliggande molns motsatt elektricitet, hvarigenom
en dragning utöfvas på detta moln, så att det kan
sänka sig mot jorden till dess det kommer så nära, att
en urladdning kan ske, ”åskan slå ned". Att den
företrädesvis slår ned på höga föremål, s. k. tornspiror,
träd och byggnader är sålunda hvad man kunde vänat.
När åskan slår ned, upphäfves plötsligt den elektriska
spänningen på jorden och föremål i närheten; likaså
stundom när ett moln urladdar sig mot ett annat moln,
hvarvid den förut af molnet attraherade motsatta elek-
triciteten på jorden och föremål på densamma blir fri
och ögonblickligt sprider sig samt bortströmmar ned
i jorden. Denna den elektriska spänningens plötsliga
upphörande har ofta farliga följder och är orsaken till
det s. k. >>bakslaget>>, som mången gång dödar. Som
bekant använder man för att skydda byggnader för
åskslagets "förstörande verkningar åskledare.

Denna är en med "spets försedd jernstång Keller
metalledning, hvilken går från byggnadens högsta punkt

Väderlekslämn. 6
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ned till jorden till någon brunn eller eljest fuktig och
för den skull ledande mark.

Askledaren verkar skyddande på tvenne sätt: dels
derigenom att den minskar sannolikheten för åskslag,
i det att den förmedlar en långsam urladdning mellan
jorden—och öfver den stående åskmoln, dels derigenom
att den, om en häftig urladdning inträffar (om åskan
slår ner), leder elektriciteten ned i j orden.” Dåliga le-
dare, som byggnadsmaterial-et vanligen är, splittras och
förstöras af åskslaget.

I det föregående är nämdt, att åska ofta uppträ—
der i sällskap med stackmoln—sovädren. Sådana lokala
åskväder kallas på grund af de omständigheter, hvar—»
under de bildas, för värmeåskvdder. (Jfr. sid. 72.)
Dessutom beledsagar åska ofta under den varma års--
tiden de egentliga oväderscentra och nämnes då hvirf—
cclåsltföäder. De äro vanligast pä centrums framsida,
men kunna väl gå, hvirfveln rundt. Alldenstund cen—
trum under tiden förflyttar sig kan derföre hända, att
samma åskväder öfvergår en ort ehuru imotsatta rigt-
ningar, första ., gången från syd-, andra gången från
nordkanten. Askvädren äro vanligast under varma”
årstider; de äro också talrikare och starkare ju mera
man nalkas eqvatorn; *i polartrakterna (äro de mycket
sällsynta.

Norrskenet (vid sydpolen södersk'enet) är en elek—
trisk urladdning mellan jorden och de högre luftlagren.
Det tyckes motsvara sydligare trakters åskväder och
tilltar i samma män i styrka och freqvens som dessa
afta. Sin största talrikhet har det öfver ett bälte, som
omfattar Södra Grönland, Island, Norra Skandinavien
och Finland, Sibirien och en del af Brittiska Nord—
amerika. Med de magnetiska krafterna i jorden sam-
manhänger norrskenet på det närmaste. Deremot har
män ej kunnat, påvisa, att det eger något egentligt
samband med de meteorologiska fenomenen för öfrigt;
det försiggår också i allmänhet ofvanför den region
a'f »atmosferen, inom hvilken dessa falla.

"_ Kornbh'xmr äro endast återskenet af åsklolixtar från
oväder som passera under'horisonten. Att de skulle

»
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befordra kornets ”matning", som man på vissa orter
tror, har ej någon grund; men att den höga värme,
som vanligtvis vid dylika tillfällen råder, gör det, må
visserligen medgifvas. Elms eldar eller de matta .sken,
som stundom utgå från spetsiga föremål,. såsom åsk-
ledare, masttoppar och t. o. m. hästöron, härleda sig
från den långsamma elaktriska urladdning, som dessa
_spetsig'a föremål förmedla mellan atmosferen och jorden.

Utom de här nämda elektriska ljusfenomenen fin-
nas andra ljusfenomen, som härleda sig från ljusstrå—
larnas brytning eller återkastning i luftlager af olika
täthet och i molnen. Dessa fenomen hafva visserligen
icke något inflytande på väderleken, men emedan de
visa sig endast under vissa bestämda atmosferiska till-
stånd, kunna de vara af något värde såsom förebådan'de,
hvilka väderleksföreteelser ur de gifna förhållandena
kunna följa. "

En tillfyllestgörande förklaring af dessa ljusfeno— -
men skulle fordra en vidlyftigare utredning af ljusets
fysiska egenskaper, än här är lämpligt, hvarföre de
endast komma att i yttersta korthet behandlas.

Regnbåge-n uppkommer genom solstrålarnas bryt-
ning ooh återkastning i "regndropparna efter lagar som
gälla för ljusets fortplantning; den står derför till sitt
läge i ett bestämdt förhållande till solen och dess höjd
öfver horisonten.

Vädersolar, mångårdar och ringar uppkomma af
samma orsak. Olikheten härleder sig derifrån, att i
dessa fall bestå molnen af små iskristaller i stället för
vattendroppar. .

Morgon- ooh aftonrodgwd bildar sig när solen står
vid horisonten ooh luften är rik på vattenånga, eme-
dan under sådana förhållanden solljusets röda strålar
företrädesvis kunna genomtränga atmosferen och nå
jordytan. *)

Meteorer ooh syernskott äro himlakroppar, som rå-

&) En likartad företeelse år "det röda skenet", som denna vinter
visat sig snart sagdt öfver hela jorden. Det synes kunna tillskrifvas
stoftpartiklar i de högre luftlagren, sannolikt hårledande sig från de—
stora vulkaniska utbrotten på Sundaöarna i slutet af Augusti 1883.
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kat ur sin bana och af tyngdkraften dragas mot jor-
den, hvarvid de till följd af den stora hastigheten och
gnidningen mot luftpartiklarna råka i glödgning.

Någon nåmvård inverkan på vädret hafva de ej,
utom möjligen en hastigt öfvergående på den ort der
de nedfalla', *

Når solens värmestrålar starkt upphetta marken,
som fallet ofta år 1 sandöknar, förtunnas det närmast
jordytan liggande luftlagret, hvaraf uppkomma dessa
för ökenvandraren bedrägliga synvillor, då han tror
sig se svalkande sjöar och källor, som dock vika
undan när han stråfvar att nå dem. De åre _ej an-
nat ån spegelbilder af den blå himlen, eller andra
ljusfenomen, beroende på ljusstrålarnas återkastning
och brytning i de olika tåta luftlagren. Att det un—
dersta luftlagret verkligen kan blifva tunnare än de
öfverliggande utan att luftströmningar genast söka
ordna dem på ett sått, som bättre öfverensståmmer med
jemvigt'svilkoren, år endast möjligt då luften befinner
sig 1 en hög grad af stillhet Den ringaste rubbning
framkallar under sadana förhållanden ytterst häftiga
hvirfvelvindar, små cykloner, hvilka upplyfta stora
massor sand i sin våldsamma hvirfvel, en i öknen van—
lig förteelse.

Hafva å andra sidan de undre luftlagren en ovan-
lig tåthet i förhallande till de öfi e, såsom fallet år
när marken genom ytterligt stark strålning afkyles
eller då hafsv—attnet om våren har betydligt lägre tem—
peratur ån luften, uppkomma andra hågringar, hvar—
vid föremålen synas liksom upplyftade, också upp- och
nedVånda, t. eX. öar Ooh fartyg.

På ljusstrålarnas brytning i luft af olika ta.-thet
beror åfven att föremål kunna synas förstorade, till
sin form förvridna o_. s. v.

Hagringar hafva ej något inflytande på väderle-
ken, men alldenstund de gifva upplysningar om at-
mosferens tå'thetstillstånd vid de tillfällen då de visa
sig, kunna de hafva någon betydelse som förebud till
kommande våderleksföråndringar.

_;
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TILLÄGG.

Om observationernas anordnande.

Om man vill med framgång studera väderleksför—
teelserna och lagarna för dem, så är det nödvändigt
att observationerna göras på bestämda tider och anteck-
nas. För att lättare kunna jemföra sin observationsorts
klimatförhållanden med andras är det fördelaktigt att
välja sådana observationstimmar, som de vid statens
observationsanstalter, d. v. s. kl, 8 f. mg, 2 e. 'm. och 9
e. m. (jfr. sid. 21 och 22.) Om man någon gång är
hindrad att göra observationerna på de vanliga tim.-
marna må detta antecknas äfvensom tiden-. för de vid
sådana tillfällen gjorda observationerna, ty i annat fall
äro de blot vilseledande. Afven om man endast en
gång hvarje dag är i tillfälle att observera och anteckna,
bör man ta a som regel, att alltid göra detta på be-
stämd ttm'm En observationsseries värde beror vä-
sentligen deraf, att den gäller för samma tider på
dygnet. -

Ett sätt att uppteckna observationer, som för sin
stora åskådlighet ooh beqvämhet kan användas jemte
det med siffror och ord, är den grafiska metoden. För-
delen af denna ligger deri att väderleksföreteelsernas
gång omedelbart och i_ första ögonkast framställer sig.

För att grafiskt framställa termometerns ooh ba-
rometerns gång, begagnar man sig af rutadt papper.
För att inse huru det är möjligt, att genom en linie
på sådant papper utmärka lufttryckets ooh temperatu-
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rens vexlingar, må vi tänka oss, att vid detta papper
är uppstäld en termometer och att hvarje dess streck
på termometerskalan— sammanfåller med en horisontel
linie på det rutade papperet._ Den linie, som samman—
faller med termometerns nollpunkt7 betecknas med 00,
och de öfriga linierna erhålla äfven gradtecken mot—
svarande de delstreck på'termometerskalan7 med hvilka
de sammanfalla (jfr. hg. 19). Om nu detta rutade
papper rör sig med likformig hastighet förbi termo—
metern, så att under loppet af ett dygn 24 lodräta
linier på papperet passerat termometern, och derjemte
qvicksilfverpelarens yta på något sätt för hvarje ögon—
blick utmärkte motsvarande punkt på papperet; så
skulle på papperet uppkomma en linie7 hvars form vore
ett helt noggrant uttryck för temper'aturens veXlin—
gar under dygnet (se ig. 19, den punkterade linien”).

é+ 50

Fig. 19,
Ett enda ögonkast upplyser då7 bättre än siffer—

kolumner och ord, hvilken temperaturen vid hvarje tid
på dagen varit. 'Så t. ex. ser man genast på hg. 19
att högsta temperaturen + 05O inträffat ungf. kl. 3 e. m.,
lägsta —,310 strax efter 6 f. m. 0. s. 33.
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Emellertid, är det tydligt, att man genom att t. eX.
för hvarannan timme på de lodräta linierna med en
punkt utmärka temperaturen för tillfället, hvilket ju
lätt går för sig, då man af de vågräta linierna ser
hvarest den observerade temperaturen är att igenflnna,
och” sedan med en linie sammanbinder dessa punkter,

,,..äfven kan åskådliggöra temperaturens gång under dyg-
net. Betydde afstånden mellan de lodräta linierna åter
större tidsmått, t. ex. dagar eller månader,nnge man
efter samma grunder en öfverbliok af temperaturvex—
lingarna under längre tide1,ehu1u då naturligtvis alla
smärre förändringar ej blifva synliga, utan linien en-
dast kom att ange ungefärliga medelvärdena. På ett
liknande sätt kunna också lufttryckets förändringar
åskådliggöras; enda skilnaden är att då de vågräta
linierna ej betyda temperaturgrader utan millimeter
på barometern.

Den utdragna linien, fig.19, visar sålunda, att
lägsta lufttrycket, 617, 9 m.m., inträå'at kl. 7 e. m.,
det högsta, 768,5 m. m., kl. 12 m. n., hvarjemte lini-
ens form visar att barometern då fortfarande steg.

På samma rutade papper kan man derför utmär-
ka både värmets eeh lufttryckets veXlingai, om blott
för de förra betydelsen af de vågräta linierna är gra-
der för de senare millimeter. Jfr. fig. 19, der den
punkterade li'nien angifver termometerns gång och
den hela barometerns under samma tid, neml. ifrån
111.112 mn. till kl. 12 m.n., således under ett dygn.
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Anvisning till psykrometertabellens begagnande.

Närman på psykrome'tern afläst den våta termo-
meterns temperatur och äfven det antal grader, som
denna visar lägre än den torra, kan man af denna
lära känna: 1:o) Vattenångans' mängd. Denna är be-
räknad efter det tryck den utöfvar eller skulle utöfva,
om den af samma täthet7 som den har i luften, en-
sam tryckte på qvicksilfret i barometern. De tal som
finnas i kolumnen för vattenångans tryck betyda der-
före millimeter; men dessa tal äro också i det allra-
närmaste de samma, som angifva antalet gram vatten-
ånga på en kubikmeter luft och kunna utan anmärk—
ningsvärdt fel som sådana anses. 2;o) visar tabellen.
i kolumnen _för' »procent af mättning» huru många
procent vattenånga luften innehåller ' af hvad den
skulle göra7 om den vore mättad vid ifrågavarande
temperatur. 3zo) visar kolumnen för daggpunkteny'vid
hvilken temperatur vattenånga skulle börja utfällas,
då halten af densamma i luft är sådan som vid ob-
'servationstillfället. Men som denna utfällning är för—
enad med värmeutveckling, hindras temperaturen _att
falla under daggpunkten2 och man kan derföre genom
dess observerande på qvällen på ett ungefär förut-
säga lägsta temperaturen för följande natt.

Exempel: Man observerar på den fuktade termo-
metern temperaturen 60 och vidare att den torra visar
8" högre.

I vågräta raden för 60 och horisontela hufvudko-
lumnen för 80 finner man då, att för ifrågavarande

&
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tillfälle och på den ort, der observationen göres, är
vattenångans tryck 5,2 m.m., eller, som äfven kan sä-
gas, vattenångans mängd 5,2 gram i hvarje kubik-
meter luft; att luften innehåller blott 61 procent af
den mängd vattenånga den skulle hålla, om den vore
mättad. vid dess dåvarande temperatur (90); att dagg—
punkten ligger 1,70 öfver 00 och således har ”man ut-
sigt att för följande natt, om observationen göres på
qvällen, temperaturen skall hålla sig så mycket som
1,7 ” öfver fryspunkten. Detta gäller dock, som förut
är sagdt, blott för luften närmast intill; _marken kan
genom strålning, om luften är lugn och mycket klar,
afkylas något mera. Som psykrometern ej längre är
pålitlig för temperaturer under 0”, hafva endast vär-
megrader här i tabellen blifvit upptagna.
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absolut fuktighet, 35, 38, 88.
afdunstning, 18, 32.
aftonrodnad, 83.
amplitud, temperaturens, 23.
aneroidbarometer, 47.
Asien, lufttrycksfördelning, 49, 52,

bakslag, - 81.
barometer, 44 0. f.

,, observ. 45.
,, reduktion till 00,46.

,, hafsytan 48.
bergskedjor, inverkan på, nederböia

den, 74.
blixt, 81.

Celsius (termometer), 12.
cirrus (moln), 71.
cumulus (moln), 36, 72.
cumulo stratus, 72.
cykloner, 59.

dagg, 69,
daggbildning, 33, 69.
daggpunkt, 33, 36, 38.
dimma, 70.
djurverlden, 2'9, tab.

ekvatorialtrakterna, 50, 76.
elektricitet, 78 0. f.

,, urladdning, 81.
Elms eld, 83.

Fahrenheit (termometer), 12.
fjädermoln, 71.
Byttfoglar, 30, tab.
frost, 60. _

,, förutsägelser, 38.
iroströk, 71.
fryspunkt, 12, 13.
fuktighet, luftens, 32 0. f.
Föhn, 73.

glacierer, 77,
Golfströmrrien, 26.
Gotland, klimat, 21.

gradering, termometerns, 12.
gradient, 56.

hafsströmmar, 25, karta.
hafsvind, 51.
hygrometer, 35.
hägring, 84.
höjdmätning, 47.

Island, Lufttrycksfördelning, 49.
temperatur, 21.

islossning, 29, karta.
isläggning, 29, karta.
isobarer, 49, 67.
isotermer, 24, kartor.

jordrotationen, 53.
jordskorpans 'temp., 28,
jordytan i förh. till solvärmet, 19.

klimat, 21 0. f.
kontinentalklimat, 20, 21.
kommunicerande rör, 43.
kornblixt, 82.
kustklimat, 20, 21.
käle, 28.
källor (temperatur), 28.

- landtklimat, 20, 281.
landvind, 51.
Lappland, temperatur, 21, 24.
ledning värmets, 1.8 /

,, elektricitetens, 78 0. f.
Lofoten, temperatur, 24.
luften, fuktighet, 21, 32 0. f.
luftströmmar, se vindar.
lufttrycket, 41, .0. f.

maxima, 54, 67.
minima, 55, 61, 64.

77.
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manometer, 34.
maximitemperatur, 23-

,, termometer, 13.
maximitension, vattenångans, 34.
medeltemperatur, 31, tabell.
meteorer, 83.



minimitemperatur, 23.
,, termometer, 14,

moln, molnighet, 71, 73.
monsuner, 52, 76.
morgonrodnad, 83.
månadsmedia, (temperaturens), 23,

31, tab.
mångårdar, 83.
månskiften, 8.
märkedagar, 8.

nattfrost, 38, 69. '
nederbörd, årlig, 31, tab., 76.

,, uppmätning, 7f-5.
nimbusmoln, 73.
nollpunkten, pröfning, 15.

,, bestämning, 12.
nordostpassad, 57.
norrsken, 82.

observationer, 7.
anordning, 85.

,, timmar, 22, 85..
oväderscentra, 60 0. f.

”

passadvindar, 57.
psyehrometer, 37, 88, tab.

Réaumur, (termometer), 12.
regn, 66, 76. '
regnbågen, 83.
regnmätare, 7 5.
relativ fuktighet, 35, 38.
rimfrost, 69.
röda skenet, 83.

Sibirien, temp., 21.
sjöfarten, 9, 52,
sjövind, 47,
snö, 77, 66.
spjelbur, 17.

sprittermometer, 13.
spänstighet, gasers, 34.
stackmoln, 72.
stjernfall, 83.
stormvarpingar, 61, 9. '
stratus, (strömoln), 82.
strålning, 16, 0. f.
synoptiska kartor, 60 0. f.

temperaturobservationer, 15, 22, 85.
tension, vattenångans, 35.
termometern, 11 0. f. *
tyfoner, 59.

utfällning, vattenångans, 33.
” utvidgning för värme, 11.

vattenhalt, luftens-, 33.
vattenånga i luften, 32 0. f.
vegetationens utveckl., 29, tab.
vindar, orsak., 40, 50.

,, i maxima, 55, i minima
60 0. f. '

väderleksmärken, 7.
,, rapporter, 9.
,, kartor, 60, 62, 63.

väderSolar, 83.
värmeförbrukning, 20.

,, källor, 17.
,, strålning, 16, 20, 69.

växtverlden, 29, tab.

...-

årsisotermer, 25.
årsmedia (temp.), 23.
åska, 81.
åskd'under, 81.
åskledare, 81.
åskväder, värme, 73, 82.

hvirfvel, 82.*" 77

öklimat, 21.
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Anmärkta tryckfel:

sid. 24 md uppifr. står: + 00, läs; j: 00.
sid. 26 rad uppifr. står: flyta, läs: flyter.

,, rad 11 uppifr. står: viddförh., läs: Vindförh.
,, rad 24: uppifr. står: uppvärmdt, läs: uppvärmd.

sid. 37 rad 3 uppifr. står: ånga, läs: ångan.
sid. 46 rad 18 uppifr. står: redaktion, läs: reduktion.
sid. 59 sista raden står: gång, ökande, läs: gång ökande.
sid. 7 8 rad 11 står: fysiologiska, läs: fysiska.
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