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Inleiding bij de experimenten. 

Het zal onmogelijk (en ongewenst) zijn dat alle leerlingen alle experimenten doen. 

Deze module Weer en Klimaat voor natuurkunde met NiNa heeft echter de bedoeling  
voorbeeld-lesmateriaal te zijn. Een ieder kan dus keuzes maken en er zijn eigen onderwijs 
mee inrichten. 

Wie vragen of opmerkingen heeft, gaarne naar :      A.Groenewold@ettyhillesumlyceum.nl
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1 Luchtdruk  meten   

Doel van de proef:  Controleren of de luchtdruk op zeeniveau ongeveer 1000 hPa is.  

Werkwijze: 

- Gebruik een stevige doorzichtige slang van minstens 12 m lengte. Vul de slang 
geheel met uitgekookt water (er mag geen lucht meer in opgelost zijn) en sluit hem 
aan beide zijden af met een rubberen kurk.  

- Bind het ene uiteinde van de slang vast in een emmer met water en trek onder water 
in de emmer die kurk van de slang. 

- Hijs het andere einde van de slang (bijvoorbeeld met een touw) minstens 11 m 
omhoog en kijk bovenin de slang wat er gebeurt. (In Deventer laten we de emmer 
aan een touw zakken uit een raam op 12 m hoogte.) Haal het uiteinde ook een stukje 
op en neer. 

- Meet het hoogteverschil tussen het wateroppervlak in de slang en in de emmer en 
vergelijk dit met het resultaat van Robert Boyle uit 1657 (figuur 1.2 exp.)    

Figuur 
1.1 exp.                           

Galileo geloofde niet in luchtdruk door het 
gewicht van de omringende lucht.  
Hij dacht dat   het vacuum trekt  en dat 
vacuum niet harder kan trekken dan het 
gewicht van een waterkolom van 10 m.  
Gallileo s leerling Torricelli liet in 1644 met een 
buis met kwik zien dat het volume van het 
vacuuum boven in de buis er niet toe doet en 
dat Galileo dus ongelijk had.       

figuur 1.2 
exp. 
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2 Waterbarometer als hoogtemeter gebruiken    

Doel van de proef:   

De hoogte van de school meten met een liniaaltje, een colafles met water en een rietje.   

Werkwijze: 

- Gebruik een glazen fles met een doorboorde kurk en een stevig doorzichtig buisje. 

- Vul de fles voor ongeveer de helft met water, doe de kurk er stevig op en blaas zó 
veel lucht in de fles dat het waterniveau een paar cm boven de kurk komt te staan.  

- Laat de fles met water acclimatiseren totdat het waterniveau in het rietje niet meer 
verandert. Pak de fles nu alleen nog aan met isolerende handschoenen of zorg er op 
een andere manier voor dat zijn temperatuur niet meer verandert. 

- Zet de fles eerst op de begane grond en streep het waterniveau aan en daarna op 
het dak (of bij het hoogste plafond). 

- Meet het hoogteverschil van de waterniveaus in het rietje en realiseer het doel van de 
proef.    

          

Figuur 2.1 exp.   Glazen fles met rietje        Figuur 2.2 exp.  Detail met waterniveau 
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3 a  Snelheidsmeting met microgolven (zoals ook de neerslagradar doet)   

Doel van de proef:   Bepalen van de maximumsnelheid van een speelgoedautootje   

In paragraaf 6.3 van de bijlagen wordt beschreven hoe snelheid gemeten kan worden met 
een gatsometer zoals dat ook gebeurt in flitspalen en in de neerslagradar.  

Zo'n gatsometer is een zender met ook een ingebouwde ontvangdiode. Die ontvangdiode 
voelt zowel een heel klein deel van het uitgaande signaal als ook het weerkaatste signaal 

en mixt die twee. Daarom heet die ontvang-diode een mixer-diode.  

Als bij jou op school niet zo n gatsometer (figuur 3.5 ) beschikbaar is, kan dit experiment ook 
prima met één van de volgende opstellingen:  

figuur 3.1 exp.  
Het voertuig (als model voor een 
regenbui) rijdt op de zender af. Tussen 
hen in staat een vierkante aluminium 
staaf, gedraaid over 45 0.  

Recht opzij van de staaf staat de 
ontvanger, die het signaal ook aan de 
Coachlab doorgeeft. 

De uitgezonden microgolven kaatsen 
voor een klein deel naar de ontvanger 
via het rechter deel van de voorkant 
van de staaf.  

Het voertuig weerkaatst de bundel 
terug en daarvan wordt via de 
rechterkant van de achterkant van de 
staaf een klein deel naar de ontvanger 
gekaatst. 

In de ontvanger komen dus golven 
binnen, zowel  van de stilstaande 
zender als  van het bewegende 
voertuig. Deze golven geven meetbare 
zwevingen. 

 

figuur 3.2 exp. 

Volledige registratie van een rit.  

Om  de afstand te bepalen tussen 
voertuigposities die een maximum 
geven, laten we het voertuig eerst over 
een gemeten afstand rijden.  

Na deze ijking is de snelheid dan te 
bepalen uit het aantal maxima  per 
seconde. 

Zie pagina 7 voor de theorie van deze 
zwevingen. 
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figuur 3.3  exp. 

Als bij jou op school de apparatuur 
van figuur 3.1  niet beschikbaar is,  
maar wel de blauwe zender en 
ontvanger van de foto hiernaast, 
dan lukt het experiment ook. 

Tenminste  als je een Coachlab II+ 

gebruikt, want het onversterkte 
signaal is namelijk maar heel zwak 
en alleen te meten met de hoge 
resolutie van de Coachlab II.  

   

figuur 3.4  exp. 

Als bij jou op school de apparatuur van 
figuur 3.1 of van figuur 3.3 niet beschik-
baar is, maar als er  nog wel zo n set als 
in figuur 3.4 aanwezig is (en in goede 
staat),  dan lukt de proef ook prima.  

In de zendunit  van  deze ouderwetsere 
apparatuur zit een zogenaamde klystron, 
zoals ook in de magnetron in de keuken. 
Maar gelukkig gaat het hier om milliWatts 
en in de keuken om bijna een kiloWatt. 

Zo n klystron heeft een hoge spanning 
nodig en dus een aparte voeding, in 
tegenstelling tot de diodes in modernere 
microgolfzenders.  Maar een klystron is 
wel  veel degelijker en gaat veel langer 
mee dan een zenddiode.  

Bepaling van de snelheid van een bewegend voorwerp: 

- Maak een opstelling zoals op één van de foto s. Beweeg het voorwerp langzaam over 
een bekende afstand (bijvoorbeeld langs een liniaal).  Tel het aantal maxima dat bij de 
ontvanger is gepasseerd. Bereken hieruit de afstand tussen twee maxima.   

- Laat het voertuig rijden (naar de zender toe of er vanaf) en registreer weer het ontvangen 
gemengde signaal.  

- Bepaal de maximumsnelheid van het voertuig tijdens zijn ritje. 
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3 b  Maak een flitspaal  

Doel van de proef:   Speelgoedauto flitsen als hij te hard rijdt. 

Met het uitgangsignaal van  de opstelling van 3 A  en een systeembord kun je een flitspaal 
namaken. De vier ledjes stellen hier de flitscamera voor.  

Opdracht:   

- Bouw een opstelling en maak de bijbehorende schakeling zodanig dat het voertuig geflitst 
wordt als het op volle snelheid jakkert, maar niet als het op 80% van zijn topsnelheid rijdt. 

- Teken het schakelschema van jouw schakeling en leg uit hoe het werkt.  

figuur 3.5  exp.      Geflitst ! 

Opdracht:   

In het echt is ook vaak sprake van een opstelling zoals in figuur 3.5 : de gatsometer staat 
niet in het verlengde van de beweging maar maakt daarmee een hoek.  

Stel: Een motorduivel is geflitst omdat hij net te hard reed. Hij betaalt niet en laat het 
voorkomen.  Zijn verweer luidt: "de politie heeft scheef gemeten en daardoor lijkt het of ik te 
hard reed maar in werkelijkheid reed ik natuurlijk niet te hard". 

Help de rechter bij het schrijven van een vonnis (de rechter had helaas geen N-profiel 
gekozen vroeger op school). 
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Theorie van de Dopplersnelheidsradar: (niet nodig voor de opdrachten, wel voor het 
begrip)  

A Uitleg van zwevingen door interferentie van twee golven met iets verschillende 
golflengte: 

Figuur 3.5 exp. 

Een naar rechts lopende 
transversale golf met een 
willekeurige golflengte en 
amplitude.Dit zijn dus twee (na 
elkaar genomen) momentopnamen 

  

Figuur 3.6 exp. 

Een naar rechts lopende golf  
met een golflengte van 50/12,5 
 = 4 m 

 

Figuur 3.7 exp. 

Een naar rechts lopende golf  
met een golflengte van 50/11,1  
= 4,5  m 

En als beide golven samenwerken ontstaan zwevingen, waarbij de amplitude van de 
resulterende golf sinusachtig in de tijd toeneemt en afneemt:  

Figuur 3.8 exp. 
Samengestelde golf 

De rode lijn is de echte 
uitwijking, de samenstelling 
van de groene en de 
blauwe golven. 

Beide golven tegelijk 
hebben dus een zwevings-
periode van 36 m. 

In deze 36 m passen 9 
blauwe golflengtes en 8 
groene, waardoor de 
maxima 36 m uit elkaar 
liggen. 

Dit rode golfpatroon verplaatst zich naar rechts met de golfsnelheid.  
Bij microgolven is dat de lichtsnelheid want  microgolven zijn elektromagnetische golven.  

De microgolfzender wekt golven op met een frequentie van ongeveer 10 GHz. De golflengte 
is dus 300.000.000 m/ 10.000.000.000 Hz = 3 cm.  
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Als de microgolven van het bewegende voorwerp terugkaatsen (zie ook pagina 9) worden ze 
door een naderend voorwerp iets in elkaar gedrukt: de golflengte wordt iets kleiner. Als het 
voorwerp bijvoorbeeld nadert met 2  m/s, dan worden alle golven samen, die in 1 seconde 
tegen het voorwerp weerkaatsen,  4 m in elkaar gedrukt.  In 1 seconde komen er 10.109 

golven tegen het voorwerp aan zodat elke teruggekaatste golf dus 2.10-10 m korter is dan de 
heengaande golven.  

Je zag in het voorbeeld op de vorige pagina dat de afstand tussen de maximale amplitudes 
zodanig is dat er van de langere golf precies 1 golflengte meer in past dan van de kortere 
golf. Als het verschil in golflengte 2.10-10 m is en de golflengte zelf is 3. 10-2 m dan passen er 
dus  
3. 10-2 / 2.10-10 = 1,5. 108  golven van de korte en eentje meer van de lange in de afstand 
tussen de maxima.  

De maxima bevinden zich dus op afstanden van 1,5. 108 . 3 cm = 4,5. 106 m van elkaar. 
Maar ze komen vanaf de spiegelende staaf bij de ontvanger binnen met een snelheid van 3. 
108 m/s  
In de tijd gezien komen de maxima dus binnen met tijdsintervallen van 4,5. 106 m /3. 108 m/s 
= 15 ms.  

Wat je waarneemt in deze experimenten met de zogenaamde Dopplerradar snelheidsmeter, 
zijn dus de maxima en minima in de samengestelde golven die van de voor- en achterkant 
van de vierkante staaf naar de ontvanger kaatsen.  

Opgave: stel, aan de hand van bovenstaand getallenvoorbeeld,  zelf de relatie op tussen de 
snelheid van het voorwerp en de periodetijd van de zwevingen die je waarneemt. 

Je kunt de werking van de snelheidsmeter dus beschrijven met het Doppler effect (het in 
elkaar drukken van de golven door een naderende spiegel).   

Maar je kunt de werking ook iets anders beschrijven met interferometrie: 

A Uitleg over zwevingen door interferentie van twee golven met een veranderend 
faseverschil  

Figuur 3.9 exp. 
uitwijking tegen 
de tijd op één 
plek.

 

Twee golven 
komen in fase 
langs: wat je 
waarneemt is 
de samen-
gestelde rode 
golf  

rood = 
blauw + groen 
(gewoon 
opgeteld) 
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Figuur 3.10 exp. 

Twee golven 
komen langs 
met een 
faseverschil van 
1/3 .  

Wat je waar-
neemt is de 
samengestelde 
golf (rood)   

Figuur 3.11 exp. 

Twee golven 
komen langs 
met een 
faseverschil van 
1/2 . 

Wat je waar-
neemt is de 
samengestelde 
golf (rood)   

Figuur 3.12 exp. 

Twee golven 
komen langs 
met een 
faseverschil van 
2/3. 

 Wat je waar-
neemt is de 
samengestelde 
golf (rood)  

En als het faseverschil 1 is, zijn we weer terug bij het plaatje van faseverschil = 0. 

De amplitude van de samengestelde (rode) golf varieert dus van maximaal bij faseverschil = 
0 of  1 of 2 of 3 of enz.  naar minimaal bij faseverschil = ½ of  1 ½  of 2 ½ of enz.  

In de opstellingen van figuur 3.2, 3.3 en 3.4 is de golf die de ontvanger krijgt, samengesteld 
uit de golven die van de voorkant en van de achterkant van de aluminium staaf weerkaatsen.  

De golf die rechts van de staaf weerkaatst is eerst heen en terug geweest naar het voertuig.  
Die golf heeft er dus langer over gedaan om van de zender naar de ontvanger te komen dan 
de rechtstreekse golf. Daardoor is er een faseverschil tussen beide golven ontstaan.   
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Figuur 3.13 exp.   

Telkens als de extra afgelegde afstand verandert met één golflengte, verandert de 
amplitude in de ontvanger een hele periode.  

Let wel: het gaat om de amplitude van de trillingen in de ontvangdiode. De uitwijking zelf 
van de trillingen gaan veel te snel (10 GHz) om waar te nemen. 

Let wet: Op het scherm neem je de amplitude waar als functie van de tijd. Als het voertuig 
stil staat is er een amplitude die niet verandert. De  maxima komen dus niet voorbij in de 
ontvanger.  De elektromagnetische trillingen komen voorbij in de ontvanger, met een 
frequentie van 10 GHz en een snelheid van 0,3 Gm/s maar met een amplitude die afhangt 
van de positie van het voertuig. 

 

Als de extra afstand van de staaf naar het voertuig en terug naar de staaf een geheel aantal 
keer de golflengte bedraagt, is het faseverschil een geheel getal en de amplitude in de 
ontvanger maximaal.  

Als de extra afstand van de staaf naar het voertuig en terug naar de staaf een oneven  aantal 
keer de halve golflengte bedraagt, is het faseverschil ½  (of 1 ½ of 2 ½  of 3 ½  of enz.) en de 
amplitude in de ontvanger minimaal.  

Als het voertuig op een zodanige afstand staat dat de amplitude in de ontvanger maximaal 
is, en we verplaatsen het voertuig een halve golflengte dan verandert de amplitude in de 
ontvanger van maximaal naar minimaal en weer terug naar maximaal.   
En dat is wat je waarneemt op het scherm !  Want de trillingen zelf zijn niet waarneembaar. 
De meetapparatuur kan natuurlijk nooit een frequentie van 10.000.000.000 trillingen per 
seconde bijbenen.  

Samengevat:    Als je op het scherm twee maxima op twee tijdstippen ziet, dan heeft het 
voertuig zich in die tussenliggende tijd verplaatst over een halve golflengte.   

En die golflengte is dus makkelijk te meten door het  voertuig langs een liniaal te bewegen 
en op het scherm te kijken hoeveel maxima er zijn geweest. 

 
zend
er

 
voertuig 

Snelheidsbepaling met  interferometrie 

extra    

afstand

 

ontvanger 
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4  Zonnestraling meten  

Doel van de proef:   Meten van de intensiteit van de inkomende zonnestraling. 

Het vermogen van de zonnestraling is natuurlijk te meten met een kant en klare (dure) meter. 
Maar een inzichtelijke zonnestralingsmeter is ook zelf te maken: 

Figuur 4.1 exp.     Start van de meting  Figuur 4.2  exp.      en even later 

Figuur 4.3  exp.   

Inkijk in de zonnestralingsmeter 

Figuur 4.4  exp      Opstelling gedemonteerd 
De zonnestralingsmeter bestaat uit een 
aluminium schijf die zwart beroet is. In een gat in 
de schijf steekt de temperatuursensor (eerst 
ingesmeerd met warmtegeleidingspasta).  

De aluminiumschijf is eerst bemeten (de straal) 
en gewogen en daarna in en op piepschuim in 
de koker gemonteerd.  

De koker kan goed op de zon gericht worden 
met de schaduw van de spijkerpunt op de 
kruisdraad. 

Met deze opstelling is de zonneconstante te bepalen uit de temperatuurstijging net na de 
start van de meting. 
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Een simpele stralingsmeter: 

Figuur 4.5  exp  Meting van de temperatuur van een zwartgemaakte aluminium schijfje, 
middels de weerstandswaarde van een NTC.    Links de start en rechts even later 

Een klein aluminium plaatje is beroet met een kaarsvlam en het oppervlak is gemeten en 
berekend. Achterin het plaatje zit een NTC geschroefd. De NTC heeft een aluminium 
behuizing. Het plaatje met de NTC  is gewogen en op schuimrubber op een houten blokje in 
een kokertje gemonteerd. De temperatuur kun je bepalen uit de weerstand en een 
ijkdiagram. Het gedeelte van de ijklijn dat je in dit experiment nodig hebt, is  recht.  De 
benodigde ijklijn kun je dus makkelijk tekenen met behulp van de twee gegeven ijkpunten. 

 

Bepaling van het vermogen van het zonlicht: 

- Maak een diagram van de temperatuur tegen de tijd van de aluminium schijf.  
Zorg er voor dat je begint bij omgevingstemperatuur: houd de meter dus goed afgeschermd 
voor de zon totdat de meting loopt. 

- Bepaal het tempo van de temperatuurstijging in het begin (als de grafiek  krom is: raaklijn 
aan de grafiek nemen) 

- Zoek in binas op hoe groot de soortelijke warmte van aluminium is en ga na (meten of 
vragen) hoe groot de massa en het oppervlak is van de aluminium schijf. 

- Bereken nu het vermogen van de zonnestraling tijdens jouw meting. 

- Bereken de transmissiecoefficient (hoeveel procent er door komt) van de atmosfeer voor 
zonnestraling, tijdens jouw meting.   

Extra opdracht (is wel langduriger, moeilijker en gaat niet direct over weer en klimaat) : 

Voor dit experiment moet de aluminium schijf heel goed geïsoleerd zijn opgesteld. Hij mag 
geen warmte verliezen aan de omgeving door geleiding of door langsstromende lucht. Hij 
moet zijn energie alleen kunnen uitstralen. 

Doel van de proef:   Bepaling van de temperatuur van het zonneoppervlak.   

Voor het vermogen dat elke m2 zonneoppervlak uitzendt geldt volgens Stefan-Boltzmann: 
4

effP T  waarin = constante van Stephan-Boltzmann en effT =stralingstemperatuur van 

het zonneoppervlak. 
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Onze aluminium schijf ontvangt dan dus een vermogen 

2
4

2 eff

A r
P T

R
,  

waarin r=straal van de zon, R= afstand aarde-zon,  A= oppervlak aluminium schijf (loodrecht 
op de zonnestraling uiteraard) en de transmissiecoëfficiënt die je eerder bepaald hebt. 

De aluminiumschijf straalt zelf een vermogen uit van 4P A T

 

Als de temperatuur in je meting constant is geworden is het ontvangen vermogen gelijk 

geworden aan het uitgezonden vermogen. En de effT  is dus uit te rekenen.   
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5  Absorptie  opwarming  uitstraling  evenwicht   

Doel van de proef:   temperatuurkrommen bij instraling en uitstraling.  

1) Temperatuurkrommen van een witte, een zwarte en een glimmende  metalen beker met 
water. Zowel na het inschakelen van een 1000 W bouwlamp, als ook na het uitschakelen. 

2) Temperatuurkrommen van een witte, een zwarte en een glimmende  metalen beker met 
water. Zowel na inschakelen van een 1000 W straalkachel, als ook na uitschakelen. 

3) Bepaling van de reflectiecoëfficiënt van de drie verschillende oppervlakken voor het  licht 
van een bouwlamp. 

4) Bepaling van de reflectiecoëfficiënt van de drie verschillende oppervlakken voor het  licht 
van een bouwlamp. 

5) Controle van de stralingswet van Stefan-Boltzmann: 4
effP T met behulp van een 

model in Modelomgeving van Coach.     

Figuur 4.6 exp.           

De drie cilinders met water zijn verwarmd 
door een bouwlamp en koelen nu af door 
uitstraling. Iedere cilinder heeft zijn eigen 
teperatuursensor. 

Je kunt de proef natuurlijk ook drie keer 
achtereen doen met één 
temperatuursensor  

Werkwijze: 

- Een bouwlamp beschijnt 3 even grote metalen cilinders met elk een gelijke hoeveelheid  
koud water. In elke cilinder bevindt zich een temperatuursensor en alle drie zijn ze met 
een coachlab verbonden. 

- Je moet een heel lange meettijd nemen om evenwicht te bereiken tussen instraling en 
uitstraling plus afkoeling door geleiding en convectie. 

- Als de evenwichtstemperatuur voor alle drie de cilinders bereikt is, schakel je de 
bouwlamp uit en start je de meting opnieuw: nu koelen de cilinders af door uitstraling en 
door warmteafgifte aan de lucht.  

- Je kunt de hele proef herhalen met een straalkachel in plaats van een bouwlamp. 

- Het recept voor de verwerking van je meetresultaten mag je zelf bedenken of aan je 
leraar vragen. 
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6 Relatieve vochtigheid van de lucht (meten en zien) 

Doel van de proef :   bepalen van de relatieve vochtigheid middels het dauwpunt. 

Het dauwpunt kan gemeten worden met onderstaande opstelling. Een glimmend metalen 
bakje of beker wordt voor de helft gevuld met koud water. De temperatuur wordt gemeten 
met een thermometer of een temperatuursensor en een Coachlab aan een computer. 
Het water wordt afgekoeld met kleine stukjes ijs toe te voegen.  Af en toe heel rustig even 
roeren om de temperatuur overal gelijk te houden.  Zodra het dauwpunt is bereikt, begint het 
bakje van buiten te beslaan.  

figuur 5.1 exp.   Dauwpuntsmeting     figuur 5.2 exp.   verzadigingskromme 

Opdracht : bepaal met behulp van BINAS de relatieve vochtigheid van de lucht.    

figuur 5.3  exp.   Dauwpuntsmeting 

De onderste helft van de beker is beslagen en de bovenste helft 
is spiegelglad en dus droog. 

Onderin de beker bevindt zich water met een paar ijsblokjes. 

De ijsblokjes drijven er nog maar kort in, waardoor de kou

 

nog niet zo ver omhoog getrokken is in het metaal van de beker. 

De bepaling van deze foto is in omgekeerde volgorde  gedaan: 
wacht tot de temperatuur van het water en het metaal zo ver is 
gestegen dat de condens verdwijnt. 

 

Als er bij jouw op school een slingerpsychrometer (zie bijlage 6.4) beschikbaar is met 
bijbehorende ijktabel, kun je die ook gebruiken om jouw bepaling te controleren. 



 

Experimenten en Bijlagen bij Weer en Klimaat voor vwo           door Aart Groenewold 

17

 

17

 
7   Condensatie door adiabatische expansie en oplossen van mist door 

adiabatische compressie. 

Doel van de proef:   verschijnsel waarnemen. 

Werkwijze proef a:    

- Neem een lege petfles zonder etiket en spoel die goed schoon. Vul hem ook een keer 
helemaal en leeg hem dan weer. Alle stofdeeltjes moeten er uit zijn. 

- Doe een kopje warm water in de fles en schud even flink. 

- Strijk een lucifer af, laat die even branden en gooi hem dan in de fles. 

- Schroef de dop stevig op de fles. 

- Knijp zo hard mogelijk in de fles, houd dat eventjes zo en laat dan plotseling los.     

figuur 5.4  exp.   

Geprepareerde fles  

figuur 5.5  exp.    

Geknepen fles 

figuur 5.6  exp.    

Adiabatisch geëxpandeerd 

Als het goed is gegaan, is het in de fles mistig geworden (dit is op de foto helaas niet goed te 
zien, je zult de proef zelf in het echt moeten doen) 

- Knijp zo hard mogelijk in de fles en houd dat eventjes zo.  Lost de mist op ? 

- Laat weer plotseling los: weer mistig ? 

- Herhaal de proef met koud water. 

- Herhaal de proef met warm water maar nu zonder lucifer. Zorg er dus voor dat je de lucht 
in de fles eerst weer goed schoon wast. 

- Verklaar het plotselinge optreden van de mist in de fles. 

- Verklaar het plotselinge oplossen van de mist in de fles. 

- Verklaar waardoor de mist alleen optreedt bij warm water en met luciferrook. 
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b   Explosieve adiabatische expansie    mistrook 

- Neem een  petfles, een kurk  met ventiel en een fietspomp 

- Doe de kurk stevig op de lege fles en pomp er zoveel mogelijk lucht in. 

- Vang de fles op als hij wegschiet (een touwtje er aan kan handig zijn). 

- Bekijk de fles en knijp er even in.  Als het goed is komt er mist uit de fles. 

- Verklaar het optreden van de mist in de fles. 

- Verklaar waardoor er nu geen warm water en luciferrook nodig is voor mistvorming. 

figuur 5.7 exp.   Petfles en kurk met ventiel

 

      kurk met ventiel 

 

figuur 5.8 exp.   Petfles opgepompt  figuur 5.9 exp.   Petfles afgeschoten 

   

Figuur 5.10  exp.  Supersoon vliegtuig Figuur 5.11  exp.  Testvlucht van een raket 

Opgave:   Door de geluidsbarrière breken veroorzaakt toch juist een enorme compressie

 

(samendrukking) van de lucht ?   Verklaar dit fenomeen.  
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6 Coriolisrelaties controleren op een platte draaischijf 

Inleiding:  In en naast de figuren 6.1 t/m 6.6 wordt de corioliskracht kwalitatief verklaard. 
De kwantitatieve afleidingen staan in bijlage 5.    

Figuur 6.1 exp. 

Op een perfect bolvormige, stilstaande 
aarde zou de normaalkracht op een 
voorwerp  (bruin) even groot en 
tegengesteld gericht zijn aan de  
zwaartekracht (blauw).  

De normaalkracht is immers de 
wisselwerking tussen het voorwerp en het 
aardoppervlak, die wij gewicht noemen. 
En deze wisselwerking is een veerkracht 
die zich (bij stilstand) aanpast aan de 
zwaartekracht.  

 

Figuur 6.2  exp. 

Op een perfect bolvormige, draaiende 
aarde zou de normaalkracht op een 
voorwerp  (bruin) kleiner zijn  dan de 
zwaartekracht (blauw). 

Er is immers ook nog een centrifugale 
(schijn)kracht (geel).  

De verticale component hiervan (groen) is 
slechts een kleine gewichtsvermindering. 

Maar de horizontale component (rood)  
zou er voor zorgen dat de poolzeeën 
leeglopen en de tropische stranden 
zouden onderlopen.  

  

Figuur 6.3  exp. 

De aarde is niet perfect bolvormig maar 
een beetje afgeplat (door het effect van 
figuur 6.2). Daardoor is de verticale 
normaalkracht op een voorwerp  (bruin= 
groen gestippeld) niet gericht vanuit het 
middelpunt van de aarde, terwijl de 
zwaartekracht (blauw) wel in de richting 
van dat middelpunt is. 

De zwaartekracht (blauw), de 
normaalkracht (groen gestippeld) en de 
centrifugale kracht (geel) maken dus 
evenwicht op elk stilliggend voorwerp. 
(gezien vanuit een stilstaand standpunt op 
de aarde.) 
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Figuur 6.4  exp.  Bewegend voorwerp op 
draaiende en iets afgeplatte aarde. 

In figuur 6.4  is het verschil in richting van 
de zwaartekracht en de normaal-kracht 
niet te zien. Maar het is er wel, waardoor 
een stilliggend voorwerp geen netto kracht 
ondervindt (gezien vanuit een stilstaand 
standpunt op de aarde). 

Voor bewegende voorwerpen is er wel 
een netto kracht:een voorwerp dat naar 
het oosten beweegt (zwarte pijl) 
ondervindt een extra centrifugale kracht 
(geel) die weer een verticale component 
heeft (groen) en een horizontale 
zuidwaartse component (rood).  

Een voorwerp dat naar het westen 
beweegt voelt een negatieve extra 
centrifugale kracht die dus een 
noordwaartse horizontale component 
heeft. 

Op het noordelijk halfrond werkt er dus bij een oost-west of een west-oost beweging van een 
voorwerp een naar rechts afbuigende corioliskracht.  

Maar ook een zuid-noord of een noord- zuid beweging voelt een (schijnbare) afbuigende 
corioliskracht naar rechts op het noordelijk halfrond:  

Figuur 6.5  exp.  

Een projectiel wordt vanaf het blauwe punt in 
noordelijke richting (groene pijl) afgeschoten 
op een doel (gele stip). Naar het noorden toe 
wordt de oostwaartse snelheid van het 
projectiel groter omdat het dichter bij de 
aardas komt.  Maar de oostwaartse snelheid 
van het doel is kleiner dan de oostwaartse 
snelheid van het lanceerpunt. Het projectiel 
krijgt hierdoor een dubbele afwijking naar 
rechts (gezien vanuit een stilstaand 
standpunt op de aarde)  

Figuur 6.6  exp.  

Een projectiel wordt vanaf het blauwe punt in 
zuidelijke richting (groene pijl) afgeschoten 
op een doel (gele stip). Naar het zuiden toe 
wordt de oostwaartse snelheid van het 
projectiel kleiner omdat het verder van de 
aardas komt.  Maar de oostwaartse snelheid 
van het doel is groter dan de oostwaartse 
snelheid van het lanceerpunt. Het projectiel 
krijgt hierdoor een dubbele afwijking naar 
rechts (gezien vanuit een stilstaand 
standpunt op de aarde) 
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Doel van de proef A:   Vergelijken van een spoor op een draaiende schijf met een 
theoretische tekening. 

Doel van de proef B:   Kwalitatieve controle van de coriolisformule voor het begin van het 
spoor vanuit het centrum van de draaischijf. 

Let wel: het corioliseffect op de draaiende aardbol is alleen correct na te bootsen in 
het draaicentrum op een platte draaischijf.  

Intermezzo:      Wiskundige uitleg hiervan: 

Elk stuk aardoppervlak (niet bij de evenaar en niet bij een pool) voert een beweging uit die je 
kunt opsplitsen in drie rotatie-bewegingen.     

Figuur 6.7 exp. 

Elk stuk aardoppervlak voert drie rotatie- 
bewegingen tegelijkertijd uit:  
- om de aardas, 
- om een lokale horizontale noord-zuid as 
- om een lokale verticale as 

De horizontale corioliskracht is het gevolg van 
de voortdurende draaiing van elk stuk 
aardoppervlak om zijn lokale verticaal 

In figuur 6.7 is deze rotatie aangeduid met de 
lokale verticale vector sin . 

Het is deze voortdurende draaiing van het 
aardoppervlak, met hoeksnelheid  sin

 

om de lokale verticale as, die Foucault lang 
geleden aan de Parijzenaars demonstreerde 
met zijn beroemd geworden slinger: de vloer 
van het Pantheon draaide onder de slinger 
terwijl het slingervlak er niet door werd 
beïnvloed.  

Dat het corioliseffect op een draaischijf buiten het centrum anders is dan op de aarde, komt 
doordat alleen dat centrum slechts één draaias heeft. Elk ander stuk van de draaischijf draait 
zowel om het centrum als om zijn lokale verticaal. En op een draaischijf is er geen 
horizontale zwaartekracht of normaalkracht om de centrifugaalkracht te compenseren.  

Dat het corioliseffect op een draaischijf buiten het centrum anders is dan op de aarde, komt 
doordat alleen dat centrum slechts één draaias heeft. Elk ander stuk van de draaischijf draait 
zowel om het centrum als om zijn lokale verticaal. En op een draaischijf is er geen 
horizontale zwaartekracht of normaalkracht om de centrifugaalkracht te compenseren.  

In dit experiment ga je het spoor vinden van een voorwerp dat met constante snelheid over 
een platte draaischijf beweegt.  Je zult zien dat het geen gedeelte van een cirkel wordt, 
terwijl dat voor het corioliseffect wel zo is. De relaties die voor het corioliseffect zijn afgeleid 
in bijlage 5 gelden kennelijk niet voor dit spoor. 

De coriolis-relatie geldt  wel in het draaipunt van een platte draaischijf, dus voor het 
allerkleinste stukje spoor door het draaipunt. (eigenlijk dus in de limiet)   
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figuur 6.1 exp.  corioliseffect op een draaischijf. 

Theoretisch spoor vanuit het 
midden op een draaischijf 

Een voorwerp beweegt rechtlijnig 
en eenparig (blauw) over een 
draaiende ondergrond.  

Het voorwerp trekt dan een 
gekromd spoor (rood) op de 
draaiende ondergrond. 

Als je op die draaiende 
ondergrond zou zitten, zou je 
kunnen denken dat er een 
afbuigende kracht werkzaam is. 

De situatie in deze figuur lijkt op 
de situatie op de zuidpool. 
(waaruit blijkt dat?) 

Werkwijze proef A: 

- Gebruik voor het experiment een ouderwetse pick-up tafel met daarop een vel papier 
en een velletje ouderwets carbonpapier. En gebruik een grote stalen kogel. 

- Instaleer een lanceerbaan (bijvoorbeeld een aluminium hoeklat) zó dat de kogel 
vanuit het middelpunt op de draaitafel naar de kant rolt. 

figuur 6.2 exp.  kogelbaan op een draaischijf  

- Laat de kogel zijn spoor tekenen op het papier. Als de kogel nogal gestuiterd heeft, 
kun je het spoor met de hand aanvullen. 

- Teken een set equidistante cirkels op het papier met als middelpunt het draaipunt en 
geef de snijpunten aan van het spoor met de cirkels, zoals in figuur 6.1 

- Teken de stralen vanuit het draaipunt door die snijpunten. 

- Herhaal de proef met een andere snelheid van de kogel en ook met een andere 
draaisnelheid van de draaischijf. 

- Geef je conclusie in een paar zinnen en een paar plaatjes.   
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Doel van de proef B:   Kwalitatieve controle van de coriolisformule voor het begin van het 
spoor vanuit het centrum van de draaischijf. 

Theorie:  De formule voor het corioliseffect geldt wel (in de limiet) in het centrum van  de 
draaischijf, waar de centrifugale kracht nog geen rol speelt, maar verder naar buiten is het op 
een platte draaischijf toch wezenlijk anders dan op een draaiende bol. (Vandaar dat het niet 
mogelijk is om echte fysieke modellen van de atmosfeer op schaal te maken. ) 

Uit de afleiding in de bijlage 4  volgt dat in theorie geldt voor de dwarsversnelling: 
2

c
va

r

 

en in bijlage 5 is afgeleid dat voor de coriolisversnelling in theorie geldt: ~cora v  en ~cora 

Combinatie van deze theorie levert dus :    r v   en     1r

 

De baanstraal in het begin (bij de as van de draaischijf) is te vinden zoals in figuur 6.4. exp.;   

-  In een reeks punten van het spoor worden lijnen getrokken loodrecht op het spoor. (In de 
praktijk gaat dit het beste door eerst lijnstukjes tussen de punten van het spoor te tekenen en 
daar dan telkens een middelloodlijn op te tekenen.) 

-  Teken de snijpunten van opeenvolgende  middelloodlijnen. Deze snijpunten stellen de 
centra voor van de cirkelsegmentjes waaruit het spoor is opgebouwd (te denken). 

-  Uit de ligging van deze centra is een redelijke schatting te maken van de kromtestraal van 
het spoor in het begin (eigenlijk dus in de limiet).   

Figuur 6.5. exp

  

Werkwijze proef B 

- Herhaal proef A voor drie verschillende toerentallen van de draaitafel en voor drie 
verschillende snelheden van de kogel. (zes verschillende runs dus) 

- Meet ook de snelheden van de kogel na op de stilstaande draaischijf. 

- Bepaal de kromtestralen van de sporen in het begin volgens bovenstaande methode. 

- Geef je conclusie(s) in een paar zinnen en een paar plaatjes.  
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Alternatief voor de uitvoering van proef B   (als je niet de beschikking hebt over een 
draaitafel en een kogel, maar wel over internet en het bestand van figuur 6.6 exp.)  

Werkwijze proef B alternatief: 

Geogebra is een gratis wiskunde programma dat hoogstwaarschijnlijk ook op school 
beschikbaar is. De parametervoorstelling van figuur 6.6 staat in een apart bestand op de cd 
Weer en Klimaat en kan geopend worden in Geogebra. Door met de schuifknoppen te 
spelen kun je de draaischijf sneller  laten draaien en de kogel sneller laten rollen.   

Figuur 6.6. exp

  

Uitvoering  proef B alternatief: 

- Bepaal de kromtestraal in het centrum van de draaischijf voor verschillende 
toerentallen van de draaitafel en voor verschillende snelheden van de kogel.  

- Maak diagrammen (eerst dus eeen tabel) die laten zien of geldt:   ~r v   en    

1~r

 

- Geef je conclusie(s) in een paar zinnen en een paar plaatjes.   
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9 Secundaire circulatie in een waterwervel: thee in de pot 

Doel van de proef:   secundaire circulatie zien en begrijpen. 

Inleiding en theorie: In bijlage 4.1 is uitgelegd en afgeleid dat er altijd een nettokracht nodig 
is om een bewegend voorwerp de bocht om te duwen. Die benodigde kracht noemen we de 
centripetale kracht omdat hij gericht is naar het middelpunt van de bocht. 

De centripetale kracht is recht evenredig met het kwadraat van de snelheid en omgekeerd 
evenredig met de kromtestraal van de bocht: 

centripetale kracht  
2

c c
vF m a m
r

  
2 2

2m r m
r

r    (zie bijlage 4) 

Dit geldt ook voor een roterende vloeistof. Elke druppel in de vloeistof moet een centripetale 
kracht ondervinden. Die centripetale kracht kan alleen geleverd worden door een horizontaal 
verschil in druk en dus een verschil in diepte: de diepte moet vanuit het centrum van de 
vloeistofwervel naar buiten toe toenemen. 

Als een vloeistof overal even hard ronddraait (d.i. overal dezelfde hoeksnelheid heeft), neemt 
de benodigde centripetale kracht horizontaal lineair toe met de afstand tot het centrum (zie 
de formule). De drukgradiënt moet dan ook lineair toenemen en dat betekent dat de 
diepteverandering lineair toeneemt met de straal. De waterhoogte ten opzichte van de 
waterhoogte in het centrum, moet dan kwadratisch toenemen vanuit het centrum. 

Opgave 1 :  

- Teken een dwarsdoorsnede door de as en teken daarin de krachten op een kubusvormig 
stukje van het water op halve diepte op 1/3 e afstand van het centrum naar de rand. 

- Teken in de dwarsdoorsnede ook de krachten op een kubusvormig stukje water op halve 
diepte op 2/3 e afstand van het centrum naar de rand. 

- Leid af dat het wateroppervlak in zo n wervel een parabolisch oppervlak is.  

Opdracht 2 :   

-    Monteer een doorzichtige pot op een draaischijf (bijvoorbeeld een ouderwetse 
platenspeler met 78 toeren/minuut). Vul de pot half met water en laat de zaak draaien.  

- Bekijk van de zijkant en van boven hoe het wateroppervlak verandert als het water mee 
gaat draaien met de pot.  

- Controleer of het wateroppervlak parabolisch is en beschrijf hoe je dat doet. 

Opdracht 3 :   

- Zet de pot met het water stil en strooi een zakje thee in het water. Wacht totdat de thee 
gezonken is en vis de drijvende rest er met een theezeefje uit. Zorg ervoor dat de thee 
verspreid over de bodem in de pot ligt. 

- Zet de draaischijf aan en kijk goed wat er gebeurt. 

- Beschrijf wat je ziet 

-  Verklaar hoe het komt dat er gebeurt wat je ziet. 

Opdracht 4 :   

- Zet de draaischijf (en dus ook de pot) stil als al het water allemaal meedraait met de pot. 

- Beschrijf wat er met de thee in de pot gebeurt.   
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figuur 9.1  exp.  Thee in stilstaand water in 
stilstaande pot  bovenaanzicht 

figuur 9.1 b    stilstand in zijaanzicht 

 

figuur 9.2  exp.  Thee in draaiend  water in 
draaiende  pot  Figuur 9.2.b     experiment 9.2 in zijaanzicht 

 

figuur 9.3 exp   De pot is stil gezet 
en het water draait door 

        figuur 9.4 exp. De pot staat al een tijdje stil en  
        het water draait nog 
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Opdracht 5 :   

- Verklaar het feit dat de thee naar binnen trekt en in het centrum omhoog gaat, als het 
water met de thee nog draait maar de pot stilstaat.  

Bekijk hiertoe nog eens jouw doorsnee-tekening van opdracht 1 en bedenk dat het water 
bij de wand en de bodem afgeremd wordt door wrijving met de pot. 

Opdracht 6 :   

- Verklaar waarom dit verschijnsel secundaire circulatie wordt genoemd.  

Opdracht 7 :   

- Verklaar het verschil tussen de situatie waarbij de pot sneller draait dan het water (figuur 
7.2) en de situatie waarin het water sneller draait dan de pot (figuur 7.4). 

Opdracht 8 : 

- Leg uit wat de experimenten met de thee in de pot te maken hebben met een tropische 
cycloon (figuur 7.5)    

Figuur 9.5 exp. 

Windrichtingen in de 
grootschalige wervel 
van een tropische 
cycloon in 
ontwikkeling   

De hoogte van zo n 
wervel wordt 
beperkt door de 
tropische 
tropopauze  
(15 tot 20 km hoog). 
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10 Rekenen aan een klimaatmodel  

Doel van de proef:   in Modelomgeving in Coach spelen met albedo en broeikaseffect. 

In dit klimaatmodel laten we de aarde en de atmosfeer vanaf 0 0 C opwarmen of afkoelen 
door instraling en uitstraling, totdat er evenwicht is bereikt. In zo n rekenmodel kun je de 
verschillende parameters (broeikaseffect en albedo bijvoorbeeld) een andere waarde geven 
en dan opnieuw de evenwichtstoestand uit laten rekenen.  Verandering van temperatuur 
door bijvoorbeeld meer broeikaseffect is zo te achterhalen.  

In het eerste model A doen we net alsof het aardoppervlak overal dezelfde temperatuur 
heeft, alsof de atmosfeer overal op aarde dezelfde temperatuur heeft en alsof de instraling 
van de zon overal op aarde even groot is.  

In het tweede model B verdelen we de aarde in twee gebieden: de tropen en de niet-tropen 
die we voor het gemak de "polen" noemen. 

a   Klimaatmodel A met uniforme atmosfeer en uniform aardoppervlak  

Figuur 10.1 

Energiestromen naar 
en van de aarde en 
de atmosfeer  
per m2 van het 
aardoppervlak 

(Zie ook figuur 17 van 
het boekje.) 

Dit model (figuur 10.1 en figuur 10.2) werkt als volgt: 

- De buitenkant van de atmosfeer van de aarde ontvangt van de zon elke seconde  
P_zon = 1365 J  kortgolvige stralingsenergie per m2 van de doorsnede van de aarde (zie 
paragraaf 3.1 van het boekje). Gemiddeld per m2 van het hele aardoppervlak:  P_zon / 4. 

- De atmosfeer is zo goed als doorzichtig voor dit zonlicht. Een deel (Prefl) van het zonlicht  
wordt echter weerkaatst door het aardoppervlak en de wolken:     Prefl = albedo * Pzon   

(zie paragraaf 3.1 van het boekje).   De gemiddelde instraling in 1 m2 aardoppervlak is 
dan: (1-albedo)*P_zon / 4 , de eerste term in het rechterlid van regel 2 van het model.  

Figuur 10.2    Modelregels  van model A 

1    P_uit_atm = 2*epsilon*sigma*T_atm^4 
2   P_in_aarde = (1-albedo)*P_zon/4 + 0,5*P_uit_atm 
3   P_uit_aarde = sigma*T_aarde^4 
4   P_in_atm = epsilon*P_uit_aarde 
5   dT_aarde = (P_in_aarde-P_uit_aarde) * dt/wc_aarde

 

6   T_aarde = T_aarde + dT_aarde 
7   dT_atm = (P_in_atm - P_uit_atm) * dt/wc_atm 
8   T_atm = T_atm + dT_atm 
9   t = t+dt 
10 dagen = t/(24*60*60) 
11  als dagen>dagen_eind dan stop eindals 

Startwaarden 
P_zon = 1365    ' W/m^2

 

sigma = 5,70e-8 
epsilon=0,78 
albedo=0,31 
wc_aarde = 3e6     
wc_atm = 10e6 
T_aarde = 273    ' K 
T_atm = 273      ' K 
t = 0 
dt = 6000        ' s 
dagen_eind=250 
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- Alle voorwerpen met een temperatuur boven 0 K zenden elektromagnetische straling uit. 

De aarde en de atmosfeer dus ook, maar in deze gevallen is het onzichtbare langgolvige 
straling (zie paragraaf 3.2 van het boekje). In bijlage 2 wordt uitgelegd dat deze uitstraling 
zeer sterk toeneemt met de temperatuur, zelfs evenredig met de vierde macht van de 
temperatuur.  Algemeen blijkt voor uitgezonden elektromagnetische straling te gelden: 

Wet van Stefan-Boltzmann :   4
totaalP T  ,   mits dit een zwarte straler is. 

met:  totaalP  is het totale uitgestraalde vermogen in Watt per vierkante meter ( 2Wm ),  

T is de absolute temperatuur in Kelvin ( K ) en  
is de constante van Stefan-Boltzmann: 8 2 45,67 10 Wm T

  

Een zwarte straler is een voorwerp dat voldoet aan de wet van Stephan-Boltzman.  
en omgekeerd elektromagnetische straling van de betreffende golflengte ook voor 100 % 
absorbeert (vandaar de naam zwarte straler). Het aardoppervlak is in het infrarode 
gebied een bijna perfecte zwarte straler.  Het langgolvige uitgaande vermogen van het 
aardoppervlak wordt dan ook zo in regel 3 berekend. 

- Maar de atmosfeer is voor infrarode straling geen zwarte straler en dus ook geen 
perfecte absorbeerder.  Alleen de broeikasgassen (water, CO2, CH4, enz.) absorberen 
deze langgolvige straling. Dit wordt verrekend met de factor epsilon. Vandaar regel 4. 

- Zowel het aardoppervlak als de atmosfeer stralen dus langgolvige energie uit, over het 
hele boloppervlak van de aarde.  Het aardoppervlak verliest energie door straling naar 
boven maar de atmosfeer verliest energie door straling naar boven en naar beneden.  
Omdat de atmosfeer geen zwarte straler is, geldt voor de uitstraling ook de factor epsilon. 
Het langgolvige uitgaande vermogen uit 1 m2 atmosfeer wordt zo in regel 1 berekend. 

- Het aardoppervlak ontvangt kortgolvige straling van de zon en langgolvige straling van de 
atmosfeer.  Het netto vermogen dat elke m2 aardoppervlak ontvangt wordt dus telkens  in 
regel 2 berekend. 

- Als de netto stralingsbalans van het aardoppervlak positief is, wordt het aardoppervlak 
warmer.  De verhouding tussen de temperatuurstijging en de toegevoerde energie heet 
de warmtecapaciteit (wc). Hiervoor is een ruwe schatting gemaakt : 1 m diepe laag water 
(70 %) en  1 m diepe laag zand (30%) en de betreffende soortelijke warmtes uit Binas. 
De temperatuurstijging van het aardoppervlak wordt in regel 5 berekend voor de duur  
van dt. In het model staat dt ingesteld op 100 minuten. 

- In regel 6 wordt de temperatuurstijging opgeteld bij de (oude) temperatuur, zodat 
T_aarde na deze rekenrun de nieuwe waarde krijgt. 

- De langgolvige straling die het aardoppervlak uitzendt wordt voor een deel (epsilon) in de 
atmosfeer geabsorbeerd door de broeikasgassen (regel 4 van het model).  
Via intermoleculaire botsingen wordt deze geabsorbeerde energie ten dele verdeeld over 
alle atmosferische gassen. Maar de broeikasgassen in de atmosfeer zenden zelf ook 
straling uit (regel 1).   

- Op dezelfde manier als in regel 5 wordt zo in regel 7 de temperatuurstijging van de 
atmosfeer berekend en in regel 8 de nieuwe temperatuur van de atmosfeer.   
De warmtecapaciteit is geschat door een luchtkolom van 8 km hoog met een dichtheid 
van 1.3 kg/m3 te beschouwen en de soortelijke warmte uit Binas te halen. 

- Regel 9 behelst de opdracht de rekenstappen nogmaals uit te voeren, nu met de 
vernieuwde waarden van alle linkerleden van de modelregels. 

- Omdat het sekonden-aantal zo groot wordt, rekent regel 10 het aantal dagen voor je uit. 

- Regel 11 zorgt er voor dat de computer niet eeuwig door blijft rekenen.  
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In de kolom Startwaarden geef je aan met welke waarden van de constanten gerekend moet 
worden en met welke waarden van de grootheden je de berekeningen wilt beginnen.  

In figuur 10.2 is voor 0 o C gekozen als beginwaarde voor de temperatuur, zowel van het 
aardoppervlak als van de atmosfeer.  

De waarde van de albedo is een ruw geschatte gemiddelde waarde over de hele aarde. 

Als het goed is veranderen de temperaturen in het begin van de berekeningen, maar 
stabiliseren ze als er evenwicht is ontstaan tussen opwarming door instraling en afkoeling 
door uitstraling.   

Figuur 10.3 

  

Model A  
in Coach  

Opdrachten: 

1) Neem het model A over in Modelomgeving van Coach of haal het op van de cd.  
Stel het aantal iteraties (via opties en instelling.. ) en de diagraminstelling zo in dat je 
bovenstaande figuur 10.3 te zien krijgt. 

2) welke evenwichtstemperaturen verwacht je als albedo=1  ?  Controleer dat. 

3) Zet de albedo op 0,3 en de epsilon eerst op nul. Ga nu na hoe koud de aarde zou zijn 
als er geen atmosfeer was. 

4) Ga nu na welke waarde epsilon moet hebben, bij een albedo van 0,3, zodat de model-
berekening uitkomt op de huidige gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak, 
namelijk 14 0C. Lees ook af hoe koud de atmosfeer in dit model dan wordt. 

5) Ga na of de uiteindelijke temperaturen afhankelijk zijn van de beginwaarden van de 
temperaturen. 

6) Ga na of de uiteindelijke temperaturen afhankelijk zijn van de waarden van de 
warmtecapaciteiten. 

7) Ga na welke temperatuurveranderingen het gevolg zijn van 5 % meer broeikaseffect 
(epsilon dus). 
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8)  Ga na welke temperatuurveranderingen het gevolg zijn van 5 % minder albedo 

(bijvoorbeeld door weggesmolten sneeuw en ijs of oplossende bewolking, zie figuur 
10.4.)  

figuur  10.4  albedo-waarden   

B  Model met tropen en poolstreken

 

Bovenstaand model A simuleert de hele aarde met overal dezelfde temperatuur van het 
aardoppervlak, overal dezelfde temperatuur in de atmosfeer en overal dezelfde instraling van 
de zon.  Maar dat is natuurlijk een erg grof model. 

Je gaat nu een eerste verfijning aanbrengen door de aarde te verdelen in tropen en polen . 
Voor de tropen neem je het gebied tussen 300 ZB en 300 NB.  Dat oppervlak is de helft van 
het hele aardoppervlak  (zie het wiskundig intermezzo op pagina 35)  en voor "de polen 
neem je de rest van het aardoppervlak. 

Door de hogere zonnestand is in de tropen de gemiddelde instraling door de zon ongeveer 
anderhalf maal zo groot als de instraling in de polen (zie de conclusie van het wiskundig 
intermezzo op pagina 35 dat de projectie van de tropen 1,5 keer zo groot is als van de 
polen ).  Tenminste als we net doen alsof de aardas loodrecht op de ecliptica staat en er 

dus geen seizoenen zijn.  

Neem voor de albedo en de epsilon eerst maar dezelfde waarden als in model A voor de 
hele aarde. Later kun je dit wel aanpassen. 

Opdrachten: 
9) Leg uit dat voor de instraling van de zon in de tropen geldt: P_zon_trop = 0,6*1365 / 2  

10) Verander het model A  zodanig dat het geldt voor de tropen .   

11) Kies voor een albedo van 0,2 en een epsilon van 0,78 en ga na welke temperatuur het 
aardoppervlak en welke temperatuur de atmosfeer in de tropen uiteindelijk bereiken.  

12) Sla model tropen op en verander het model nu zo dat het geldt voor de polen . Leg 
ook uit welke waarde je nu kiest voor P_zon_pol . 

13) Kies voor een albedo van 0,4 en een epsilon van 0,78  en ga na welke temperatuur het 
aardoppervlak en welke temperatuur de atmosfeer in de polen uiteindelijk bereiken. 
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Als er geen atmosfeer en geen oceanen zouden zijn,  zouden de tropen dus veel warmer zijn 
dan ze nu zijn en de poolstreken veel kouder. Maar in paragraaf 3.4 van het boekje heb je 
gezien dat de atmosfeer en de oceanen een grote rol spelen in de energiebalans.  

figuur  10.5    

= figuur 20 in het 
boek.  

14) Laat met een berekening zien dat het vermogen dat van de tropen naar de polen 
stroomt volgens figuur 10.5 ongeveer 13 PW bedraagt  (1 PetaWatt= 1015 W).  

(Ter vergelijking: het menselijke wereldenergiegebruik wordt op 0,02 PW geschat)  

15) Laat met een berekening zien dat elke m2 van de polen van een m2 van de tropen 
volgens figuur 10.5 een vermogen ontvangt van 50 W.  

Figuur 10.6   model B  met tropen en polen  

P_uit_atm_trop = 2*epsilon_trop*sigma*T_atm_trop^4 + mu*(T_atm_trop - T_atm_pol)

 

P_in_aarde_trop = (1-albedo_trop)*P_zon_trop + 0,5*P_uit_atm_trop 
P_uit_aarde_trop = sigma*T_aarde_trop^4 
P_in_atm_trop = epsilon_trop*P_uit_aarde_trop 
dT_aarde_trop = (P_in_aarde_trop - P_uit_aarde_trop) * dt/wc_aarde_trop 
dT_atm_trop = (P_in_atm_trop - P_uit_atm_trop) * dt/wc_atm_trop 
T_atm_trop = T_atm_trop + dT_atm_trop 
T_aarde_trop = T_aarde_trop + dT_aarde_trop 
P_uit_atm_pol = 2*epsilon_pol*sigma*T_atm_pol^4 
P_in_aarde_pol = (1-albedo_pol)*P_zon_pol + 0,5*P_uit_atm_pol 
P_uit_aarde_pol = sigma*T_aarde_pol^4 
P_in_atm_pol = epsilon_pol*P_uit_aarde_pol + mu*(T_atm_trop - T_atm_pol) 
dT_aarde_pol = (P_in_aarde_pol - P_uit_aarde_pol) * dt/wc_aarde_pol 
T_aarde_pol = T_aarde_pol + dT_aarde_pol 
dT_atm_pol = (P_in_atm_pol - P_uit_atm_pol) * dt/wc_atm_pol 
T_atm_pol = T_atm_pol + dT_atm_pol 
t = t+dt 
dagen = t/(24*60*60) 
als dagen>dagen_eind dan stop eindals 
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Startwaarden van model B: 
P_zon_trop = 0,6*1365 / 2 
sigma = 5,7e-8 
epsilon_trop = 0,78 
albedo_trop = 0,2 
wc_aarde_trop = 3e6 
wc_atm_trop = 10e6 
T_aarde_trop = 273 
T_atm_trop = 273  

mu=0  

P_zon_pol = 0,4*1365 / 2 
epsilon_pol = 0,78 
albedo_pol = 0,4 
wc_aarde_pol = 3e6 
wc_atm_pol = 10e6 
T_aarde_pol = 273 
T_atm_pol = 273 
t = 0 
dt = 600 
dagen_eind = 250 

Het energietransport van de tropen naar de polen is ongeveer evenredig met het 
temperatuurverschil tussen de tropische atmosfeer en de atmosfeer in de polen. 
In model B wordt dat transport voorgesteld door:   mu * (T_atm_trop-T_atm_pol) , waarin mu  
de evenredigheidsconstante is tussen het vermogenstransport en het temperatuurverschil 
tussen de tropen en de polen.  Dus bijvoorbeeld: 50 W/m2 / 20 0 = 2,5 W/m2  per graad 
temperatuurverschil tussen de tropen en de polen.   

Figuur 10.6  Model B 

16) Laad model B  en laat zien dat de temperatuur aan de grond in de tropen wel 50 
graden hoger is als in de polen als er geen horizontaal vermogenstransport is.   

17) Voer nu een waarde voor mu in, zodanig dat het temperatuurverschil tussen de 
tropische atmosfeer en de polaire atmosfeer gehalveerd wordt. (kopieer je resultaat als 
bewijs.)  
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18) Ga na welke temperatuurveranderingen het gevolg zijn van 5 % meer broeikaseffect 

(epsilon dus) overal op aarde.  Zet de waarden in een tabel. 

19)  Ga ook na welke temperatuurveranderingen het gevolg zijn van 5 % minder albedo 
overal op aarde (bijvoorbeeld door weggesmolten sneeuw en ijs of oplossende 
bewolking, zie ook figuur 10.4)  Zet de waarden in de tabel. 

20) Bekijk de gevolgen van 5 % minder albedo en tevens 5% meer broeikaseffect.  Zet de 
waarden in de tabel.   

Er wordt beweerd:  Met de opwarming van de aarde neemt de heftigheid van het weer toe, 
zoals stormen, extreme neerslag en extreme droogte.  Dit heeft in ons model B te maken 
met het vermogenstransport van de tropen naar de polen. 

21) Voeg een regel toe in het model zodat je het totale transport van vermogen van de 
tropen naar de polen ook in het diagram kunt zien. Voeg die grootheid dus ook toe in 
het diagram (met de schaalverdeling op de y-as rechts) 
Komt de waarde die je zo vindt overeen met die uit opgave 14 ? 

22) Ga na hoe het vermogenstransport tussen de tropen en de polen verandert als het 
broeikaseffect (epsilon dus) overal op aarde met 5 % toeneemt, als de albedo overal op 
aarde met 5 % afneemt en ook als dat overal allebei gebeurt.  

Klimaatmodel C, D, E, enz. enz. enz.     .. 

Bovenstaand model B is al één stapje op de lange weg van verfijningen die van het veel te 
simpele model A een realistischer en betrouwbaar model voor het klimaat op aarde moeten 
maken. 

23) Bedenk nog minstens 5 belangrijke verfijningen die de numerieke klimatologen vast wel 
aangebracht zullen hebben.  Geef ook aan waarom die verfijningen belangrijk zijn. 
Bekijk hiervoor ook figuur 10.7 exp.  en de figuren 10.8 exp. en 10.9 exp. over de 
transportbijdragen van de oceanen.   

Figuur 10 .7 exp  = Figuur 17 in het 
boekje  

De energiestromen (in procenten) 
naar en van het aardoppervlak en 
naar, door en vanuit de atmosfeer 
(volgens Nobelprijswinnaar Crutzen).  

Als je details wilt zien, kijk dan in het 
boekje, daar is de afbeelding groter 
afgedrukt. 
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figuur 10.8 exp.  

Dit diagram is een 
verfijning van 
 figuur 10.5 exp. Dat 
ook in de inzet staat.  

Dit diagram heeft 
betrekking op het 
noordelijk halfrond.  

Uitgezet is hier het 
poolwaartse transport 
van energie door 
zeestromen en door 
de atmosfeer.      

figuur 10.9 exp.  

Op deze kaart is aangegeven 
hoeveel warmte het zeewater 
opneemt (W/m2).  

Een positief getal betekent dat 
het water energie absorbeert en 
negatieve waarden betekenen 
dat het water energie afgeeft aan 
de atmosfeer. 
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Wiskundig intermezzo over cirkeloppervlak en boloppervlak. 

  
Figuur 10.11  exp.             

Beschouw het aardoppervlak tussen de blauwe 
breedtecirkels. De onderste breedtecirkel heeft een hoek 
met de evenaar van en de bovenste breedtegraad is 

.  Dit segment van het boloppervlak heeft een 

lengte van 2 cosR , (waarin de breedtegraad is 

en R de straal van de aarde) en de breedte is R .   

De oppervlakte is dus 22 cosR . 

Het aardoppervlak tussen de evenaar en breedtegraad    

= 2

0
2 cosR d = 2

0
2 cosR d . = 

2

0
2 sinR    Voor de hele aarde is dit 

2 2

2
2 sinR = 24 R  (de bekende formule). 

Het aardoppervlak tussen 300 ZB en 300 NB 

2 6

6
2 sinR  = 2 1 1

2
2 2

R  = 22 R

 

De helft van het totale aardoppervlak bevindt zich dus 
tussen   300 ZB en 300 NB 

  

Figuur  10.12 exp.    

Beschouw het oppervlak van de projectie van het 
aardoppervlak tussen de blauwe breedtecirkels.  

Dit segment van het cirkeloppervlak heeft een lengte 
van 2 cosR , (waarin de breedtegraad is en 

R de straal van de aarde) en de breedte is 
cosR .   

De oppervlakte is dus 2 22 cosR . 

Tussen de evenaar en breedtegraad     = 2 2

0
2 cosR d = 2 2

0
2 cosR d . = 

(zie pag. 36) =  2

0

1 1
2

2 2
2 cosR d  = 2

0

2

4
2

2

sin
R  Voor de hele cirkel is 

dit = 2 sinsin

4 4 4 4
2 R = 2R  (en dat moet natuurlijk ook) 

Het oppervlak van de projectie van het aardoppervlak tussen 300 ZB en 300 NB  is  nu : 

6
2

6

2

4
2

2

sin
R  = 21,91 R en dat is 

1,91
61% van de totale oppervlakte. 
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Goniometrisch intermezzo :   de somformules 

  
Figuur  10.13  exp.   

de cosinus-som-formule:

 

Beschouw de cirkel als eenheidscirkel: 
1AE AB AC  (en niet 5)  

cos AI AH IH

 

cos sinAF CF       

cos cos sin sin

  

Dus ook 
2 2cos 2 cos sin

 

2 2cos 1 cos

 

22 cos 1                   en 

2 1
1

2
cos cos 2

 

2cos cos 2

   

Figuur  10.14  exp.   

de sinus-som-formule:

 

 Beschouw de cirkel als eenheidscirkel: 
1AE AB AC  (en niet 5)   

sin CG FH       

cos sinCF AF

 

sin cos cos sin
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11 Bengaals ijs  

Doel van de proef:   ijs maken zoals Minnaert deed. 

Inleiding:  Professor Minnaert was hoogleraar in Utrecht, naar wie het gebouw van de 
aardwetenschappen in Utrecht is vernoemd.  Hij heeft in het begin van de vorige eeuw een 
beroemd standaardwerk in drie delen geschreven met de titel:  

De Natuurkunde van het Vrije Veld  

Daarin beschrijft hij honderden waarnemingen en proefjes met eenvoudige middelen die je 
buiten kunt doen.   

In een eerdere pragraaf beveelt Minnaert aan om de thermometer aan een touwtje rond te 
slingeren om zo de juiste luchttemoeratuur te meten.   

 

Opdracht:   voer deze proef uit en maak er een verslag met foto s over.
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12 Voorspelbaarheid    

Doel van de proef:   met eigen ogen een chaotisch dynamisch proces zien.   

Voor dit experiment heb je een chaotische slinger nodig,  zoals bijvoorbeeld die van 
figuur 11.1.  Maar ook elke ander chaotische slinger is goed.    

Figuur 11.1 exp. 

De zilverkleurige hoepel blijft slingeren 
doordat een magneetje aan de onderkant 
van de ronde slinger telkens een zetje 
krijgt van een elektromagneet in de 
zwarte voet. 

Die elektromagneet wordt ingeschakeld 
door een transistor die geopend wordt 
met de inductiespanning door de 
naderende magneet.  

In de goudkleurige bolletjes bevinden zich 
ook magneetjes waardoor die bolletjes 
afgestoten worden door de magneet 
onderin de hoepel. 

Het bolletjesdrietal draait afwisselend 
heen en weer en snel linksom  of 
rechtsom.   

De verschillende bewegingen vormen in 
de tijd soms  herkenbare patronen maar 
zijn  volstrekt onvoorspelbaar.  

Werkwijze:    

- Registreer een 
grootheid van de 
beweging van een 
bolletje. Bijvoorbeeld het 
passage-tijdstip en de 
bijbehorende 
passageduur door een 
lichtpoort op een 
bepaald punt. 

- Kies een gedeelte van 
de registratie, selecteer 
dat en verschuif het 
over de hele registratie 
(in de achtergrond).  
Zoek een identiek deel. 

- Hoe vaak lukt het een 
identiek stuk te vinden ?  
Kun je een regelmaat 
vinden ? 

- Herhaal het selecteren en het zoeken van regelmaat voor andere gedeeltes. 

- Conclusie ? 
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Inleiding en verantwoording bij de bijlagen.  

Herziening en uitbreiding van deze tweede editie  

In het landelijke project Nieuwe Natuurkunde, NiNa dus, wordt gepoogd het 
natuurkundeonderwijs  te hervormen door een nieuw examenprogramma op te stellen.  

Het is de bedoeling meer dan voorheen te gaan werken met concepten in contexten. 

In deze module is Weer en Klimaat de context en zijn veel van de verworvenheden van de 
klassieke natuurkunde de concepten. 

In de eerste versie van deze module had ik veel harde natuurkunde in het boekje verwerkt, 
omdat het immers om het vak natuurkunde gaat. Ik had gepoogd die natuurkunde een 
zodanige diepgang te geven dat het toereikend zou zijn om de toepassing in de meteorologie 
te kunnen begrijpen.  

Dat bleek echter twee nadelen te hebben: 

-  Menig leerling had geen zicht meer op de context zelf.  En Weer en Klimaat is toch 
interessant genoeg om ook als context te leren overzien en begrijpen. 

- De benodigde natuurkunde (de concepten) is breder en gaat dieper dan tot nu toe in de 
examenprogramma s voor natuurkunde het geval is. Bovendien is deze module bedoeld 
voor klas 4/5 vwo. 

In deze (eerste) herziening van de module is er daarom voor gekozen een deel van die 
natuurkunde uit het boekje te halen en in deze bijlagen bijeen te brengen en ook een beetje 
uit te breiden. 

Het is nu aan de docent (of de leerling) om van één of meer van deze bijlagen gebruik te 
maken. 

En de docent heeft ook veel keuzevrijheid omdat het in de bedoeling ligt deze module niet in 
het c.s.e te gaan toetsen maar alleen in het s.e.  

de auteur.   
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Bijlage 1 De gaswetten en het molecuulmodel    

1.1 Druk en volume van een afgesloten hoeveelheid gas.  

Figuur 1.1.1  
Boyle apparaat. 

Volume en druk van 
de lucht in de 
cilinder kunnen 
worden afgelezen. 

Links onder bevindt 
zich een 
afsluitkraantje.  

Een hoeveelheid lucht wordt in een cilinder opgesloten en de zuiger wordt naar binnen 
gedraaid. Uit figuur 1.1.3 blijkt dat de druk omgekeerd evenredig is met het volume.   

figuur 1.1.2  p,V-diagram van 
afgesloten gas 

figuur 1.1.3  p tegen 1/V van afgesloten 
gas 

1~p
V

 of:  p V constant.  Dit heet de wet van Boyle en geldt voor elke afgesloten 

hoeveelheid gas bij constante temperatuur. 

   

Ook voor een ander begin- 
volume (blauw)  geldt Boyle:  

figuur 1.1.4   
p,V-diagram  

 

figuur 1.1.5 

 

 p tegen 1/V 
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1.2 Druk en temperatuur van een afgesloten hoeveelheid gas.   

Figuur 1.2.1 Boyle apparaat voor P en T 

Nu gaat het om de druk en de temperatuur. Daartoe wordt het hele apparaat in een bak warm 
water met een thermometer gezet  

Het kraantje wordt gesloten en de druk en de temperatuur worden afgelezen. Vervolgens 
wordt het hele apparaat verwarmd in een bak met water. De temperatuur wordt afgelezen en 
ook de druk.  Op deze manier wordt een meetreeks verkregen van druk en temperatuur. 

Het diagram van druk en temperatuur is in figuur 1.2.2 weergegeven.     

Figuur 1.2.2 

Weergegeven is ook de 
meetreeks van dezelfde proef 
met een groter volume voor 
dezelfde hoeveelheid lucht 
(lagere lijn).  

Het verband is wel lineair maar 
niet rechtevenredig omdat de lijn 
niet door de oorsprong gaat.    

Echter: zie figuur 1.2.3   
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figuur 1.2.3  

Als de grafieken van figuur 
1.2.2 worden geëxtrapoleerd 
naar links, gaan ze wel door 
één punt op de temperatuuras  
en wel door  273 0 Celsius.   
Vanuit een oorsprong bij -273 0 

C gerekend, is de relatie dus 
wel rechtevenredig.   

De temperatuurschaal die bij  
- 273 0 C begint noemen we de 
absolute temperatuur (T), met 
eenheid Kelvin (K).     

Een temperatuurverschil van 1 
Kelvin is net zo veel  als  
1 0 Celsius.  Dus 0 K = -273 0 C 
en 0 0 C = 273 K  

Voor een afgesloten hoeveelheid gas (V constant) geldt dus: ~p T . 

Samen met de wet van Boyle: 
1~p
V

 wordt dit ~ T
p

V
 ofwel:   

p V
k

T
 ,waarin de 

constante k  alleen nog afhangt van de hoeveelheid gas en niet van het soort gas.   

Deze algemene gaswet wordt meestal geschreven als: 
p V n R
T

  waarin n  het aantal 

mol van het gas is en R

 

 de gasconstante = 8,31 J/mol.K  

  

1.3 Druk, volume, dichtheid en temperatuur in de atmosfeer. 

In de atmosfeer is lucht niet opgesloten. Daarom beschouwen we in de atmosfeer vaak een 
denkbeeldig volume waarbinnen de gaswet dan de volgende vorm aanneemt: 
p V n M R m R

n R
T M M

,  waarin m de massa van het beschouwde volume lucht is 

en M de molaire massa (= massa van 1 mol lucht).     Ofwel:   
p m R R

T M V M

  

dus:   

p R
T M

 met = dichtheid van de lucht, M = de molaire massa en R

 

= 8,31 J/mol.K   

de gasconstante. 
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1.4 Molecuulmodel en Kinetische Gastheorie 

In de 19e eeuw is het molecuulmodel van een gas ontwikkeld, aan de hand van metingen 
aan chemische reacties. Onder andere de wet van Dalton maakte het zeer aannemelijk dat 
een hoeveelheid gas van één soort bestaat uit een verzameling identieke en zeer kleine 
deeltjes.  

Maxwell en Boltzmann  hebben dit idee wiskundig uitgewerkt tot de Kinetische Gastheorie. 

De kenmerken van het molecuulmodel zijn: 

-  Een gas bestaat uit zeer kleine deeltjes, die identiek zijn voor eenzelfde soort gas.  
Deze deeltjes heten moleculen. De kinetische gastheorie zegt niets over de vorm of de 
precieze afmetingen van de moleculen. 

-  Een molecuul heeft massa. 

- De moleculen bewegen langs elkaar en botsen elastisch tegen elkaar en tegen de 
wanden van de ruimte waarin het gas zich bevindt. (daardoor verspreidt een gas zich) 

- De moleculen botsen elastisch tegen elkaar en tegen de wanden van de ruimte waarin 
het gas zich bevindt. (daardoor oefent een gas druk uit) 

-  Er is veel ruimte tussen de moleculen. (daardoor is een gas samendrukbaar) 

- De snelheid van de individuele moleculen is niet constant, maar verandert door 
(onderlinge) botsingen voortdurend. 

- Gemiddeld is de totale hoeveelheid bewegingsenergie gelijkelijk verdeeld over alle 
moleculen. (de zogenaamde equipartitiewet) 

- De gemiddelde bewegingsenergie van de moleculen is evenredig met de absolute 
temperatuur van het gas. (Let wel: temperatuur is een macroscopische grootheid en dus 
alleen gerelateerd aan een gemiddelde over heel veel moleculen.)   

- Maxwell en Boltzmann hebben op theoretische gronden ook de relatie afgeleid tussen de 
statistische verdeling van de snelheid van de moleculen en de temperatuur.  
Uiteraard is hun theorie in overeenstemming met de algemene gaswet. (anders zou hun 
theorie niet veel aanhang gekregen hebben) Metingen van bijvoorbeeld de soortelijke 
warmte van verschillende gassen, hebben de theorie later bevestigd. (Helaas kwam dat 
voor de Oostenrijker Ludwig Boltzmann te laat. Hij werd niet begrepen door veel van zijn 
collega s,waarvan sommigen hem zelfs bestreden. Hij werd mede daardoor zo depressief 
dat hij een eind aan zijn leven maakte)   

- De onderlinge (aantrekkings)kracht tussen de moleculen verschilt per soort gas. In de 
gasfase speelt deze kracht een verwaarloosbare rol en gaat er bij onderlinge botsingen 
geen bewegingsenergie verloren.   

Maar beneden een kritische temperatuur, waarbij een gas een damp wordt gedoemd,  
kan de onderlinge aantrekkingskracht de overhand krijgen en condensatie gaan 
optreden. Damp gaat dan over van de gasfase naar de vloeistof-fase en  daar komt 
warmte bij vrij (de zogenaamde latente warmte). 
Omgekeerd kost het energie om een vloeistof te verdampen, er moet immers arbeid 
verricht worden tegen de aantrekkingskracht in.  
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Bijlage 2 de zwarte straler, het zonlicht  en het broeikaseffect 

2.1 De zwarte-straler en het zonlicht 

De tweede helft van de 19e eeuw gaf een stormachtige ontwikkeling te zien van de 
toepassing van elektriciteit. Zo ook van de gloeilamp. Veel fabrieken en fabriekjes maakten 
zulke lampen en in reclames werd geschermd met veel lichtopbrengst en helderheid.  
Maar hoe meet je dat?   

Het ingaande elektrische vermogen is te berekenen in gestandaardiseerde eenheden. 
Phillips maakte bv. gloeilampen van 1 W maar ook van ½ W (vandaar nog steeds deze 
uitdrukking voor 2 niet al te best presterende lieden). Maar hoe zit het met het uitgezonden 
licht?  Onder andere in Berlijn werden daarom experimenten en metingen gedaan om het 
lichtvermogen, de golflengte en de temperatuur van lichtgevers nauwkeurig te bepalen.   

Daartoe gebruikt men een zogenaamde zwarte straler. Dat is een dichte metalen doos met 
een klein gaatje. Van binnen is zo n doos mat zwart gemaakt, zodat de binnenwand alleen 
straling uitzendt en absorbeert maar niet spiegelt. Aan het oppervlak van de binnenwand is 
dan stralingsevenwicht: er wordt overal evenveel stralingsenergie uitgezonden als er wordt 
geabsorbeerd. De intensiteit van deze straling is te meten aan de straling die door het gaatje 
naar buiten komt (dit is slechts een heel kleine fractie van het totaal uitgezonden vermogen). 

Het is gebleken dat de intensiteit van de uitgezonden straling (het lichtvermogen in W/m2) 
afhankelijk is van de golflengte en van de temperatuur van het stralende oppervlak, maar 
niet van het stralende materiaal. Deze afhankelijkheid wordt weergegeven in zogenaamde 
stralingskrommen.  

Figuur 2.1.1 Stralingskrommen van een zwarte straler: de lichtintensiteit 
uitgezet tegen de golflengte bij verschillende temperaturen. De kromme van 
5700 K hoort bij het zonlicht.  

Omdat Max Planck in 1900 uit zulke meetresultaten zijn formules destilleerde 
die later het begin van de quantummechanica bleken te zijn, worden zulke 
krommen ook wel Planckse krommen genoemd. 
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figuur 2.1.2 stralingskrommen van zwarte stralers met ingetekend kleurenspectrum.  

Hier is te zien dat het zonoppervlak met T= 5800 K zijn intensiteitmaximum heeft in het 
groen. (toevallig ? de kleur waarvoor ons netvlies het meest gevoelig is).  

Feitelijk is de temperatuur van het zonoppervlak bepaald uit vergelijking van de 
stralingskromme van het zonlicht met die van zwarte stralers in het laboratorium. Het is niet 
zeker dat je deze temperatuur zou meten als je met een thermometer naar de zon zou gaan, 
maar we verwachten dat wel. 

Uit metingen aan de totale oppervlaktes onder de gemeten stralingskrommen blijkt : 
Hoe heter een voorwerp is, des te meer straling het uitzendt. Bij een 3 maal zo hoge 
absolute temperatuur zelfs wel 81 keer zo veel.   Dit heet de 

Wet van Stefan-Boltzmann :   4
totaalP T

 

met:  totaalP  is het totale uitgestraalde vermogen in Watt per vierkante meter ( 2Wm ),  

T is de absolute temperatuur in Kelvin ( K ) en  
is de constante van Stefan-Boltzmann: 8 2 45,67 10 Wm T

 

In de  figuren 2.1.1 en 2.1.2 zie je ook dat bij toenemende temperatuur de max  afneemt.   

Hierin is max   de golflengte waarbij de intensiteit het grootst is. Er geldt hier een omgekeerd 

evenredig  verband, de zogenoemde: 

Wet van Wien:  de golflengte waar het stralingsspectrum van een lichaam piekt, is 

omgekeerd evenredig is met de absolute temperatuur in Kelvin (K).    max
Wk
T

     met:  

T is de absolute temperatuur in Kelvin ( K ),  

max  is de golflengte in meters (m) bij de pieken van de krommen  en 

wk is de constante van Wien 32,88 10Wk mK (meter Kelvin) 
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Omdat de zon heel heet is (5800 K), zendt hij heel veel elektromagnetische straling uit met 
een piek in het zichtbare deel van het spectrum (0,4 tot 0,7 micrometer).  Het vermogen van 
de zonnestraling door een oppervlak van 1 m2, op de aardse afstand van de zon, loodrecht 
op de zonnestraling, is gemiddeld over het jaar 1,39 kW/m2.  Dit heet de zonneconstante. 

De aarde zelf straalt per dag gemiddeld evenveel energie uit als zij ontvangt, maar over een 
groter oppervlak, bij een lagere temperatuur en bijbehorende langere golflengte. 

  

Figuur 2.1.3 infraroodfoto van man met 
stropdas en brandende lucifer. 

Ons netvlies kan geen langere golflengtes 
waarnemen dan het zichtbare licht. Maar 
speciale camera s kunnen deze infrarode of 
warmtestraling wel waarnemen. Zulke camera s 
zetten de intensiteit van de warmtestraling om 
in kleuren die voor ons zichtbaar zijn. 
Donkerblauw betekent kouder, rood betekent 
warm en wit betekent heet. 

Satellieten die op een paar honderd kilometer 
hoogte om de aarde draaien, meten zo ook de 
temperatuur van het aardoppervlak .   

2.2 Het broeikaseffect     (zie ook bijlage  8 en experiment 10) 

Dit effect ontleent zijn naam aan de glastuinbouw en de particuliere plantenkas. Door 
bijvoorbeeld een bak aarde af te dekken met een glasplaat laat je wel de zichtbare 
zonnestraling binnen, maar kan de infrarode uitstraling van de grond niet goed naar buiten. 
Gewoon glas is namelijk deels ondoorzichtig voor infrarode straling. Door de terugstraling 
van de glazen bedekking wordt de grond in de bak warmer en gaat meer uitstralen. Deze 
opwarming gaat door tot er evenwicht is bereikt: de instraling in de bak is dan net even groot 
als de uitstraling door en van het glas (samen met het warmteverlies door geleiding, dat ook 
toeneemt door de temperatuurverhoging). 

Ook in een afgesloten personenauto kan, op dezelfde manier, de temperatuur geweldig 
oplopen als de auto lange tijd stil staat in de zon, zeker als de bekleding zwart is.  

(De term broeikaseffect voor de atmosfeer is eigenlijk niet helemaal correct, want in een 
broeikas of een afgesloten auto loopt de temperatuur ook op door het ontbreken van 
afkoelende convectiestromingen, die er in de atmosfeer meestal wel zijn.  Draai het auto-
raampje maar open en de ergste hitte is snel weg.) 

Het broeikaseffect van de atmosfeer wordt besproken in paragraaf 3.2 en 3.3 van het boek 
en betreft het fenomeen dat de temperatuur van het aardoppervlak (en daarmee ook de 
luchttemperatuur) hoger is dan wanneer er geen broeikasgassen in de atmosfeer zouden 
zijn. Die gassen absorberen immers een deel van de door het aardoppervlak uitgezonden 
infrarode straling, verdelen deze energie ten dele als warmte over alle atmosferische gassen,  
maar stralen het andere deel zelf weer uit als infrarode straling, zowel omhoog  als ook 
omlaag.  
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Die absorptie van infrarode straling in de atmosfeer hangt nog af van het soort broeikasgas 
(voornamelijk water, kooldioxide, methaan en ozon) en van de golflengte. 

In tegenstelling tot vaste voorwerpen absorberen gassen niet alle golflengten even goed:  

Figuur 2.2.1.   absorptie en uitstraling van infrarode straling door gassen is niet voor alle 
golflengtes even groot. 

De broeikasgassen in de atmosfeer absorberen dus niet alle infrarode uitstraling van het 
aardoppervlak. Daarom wordt er gewerkt met de factor epsilon . (zie ook bijlage 8 en de 
modellen A en B van Experiment 10:   P_atmosfeer_in = epsilon *  P_aarde_uit.) 

Omdat gebleken is dat gassen de golflengtes die ze absorberen, zelf net zo sterk kunnen 
uitstralen, wordt voor de uitstraling door de atmosfeer gerekend met :  

P_atmosfeer_uit = epsilon * 4T   de factor epsilon wordt daarom de emissiviteit genoemd 

Doordat de uitstraling door de broeikasgassen afhangt van de temperatuur is ook de hoogte, 
waarop bijvoorbeeld de bewolking zich bevindt, van invloed.  

Ook kunnen bijdragen aan het broeikaseffect tegelijk zowel positief als negatief uitwerken. 
Bijvoorbeeld de bijdrage van het vliegverkeer. Zie figuur 2.2.1  

Dit alles maakt het broeikaseffect tot een zeer complex fenomeen waar niet makkelijk goed 
aan te rekenen valt. Vandaar dat er door verschillende wetenschappers nogal uiteenlopende 
voorspellingen gedaan kunnen worden, die de argeloze burger niet goed kan controleren.  

Gelukkig wordt er ook veel specialistisch onderzoek gedaan naar de processen op grote 
schaal (bijvoorbeeld oceaanstromingen) en veel kleinere schaal (bijvoorbeeld turbulentie en 
verdamping) om tot betere simulaties en numerieke modellen te komen.   

Een eenvoudig rekenmodel kun je in Experiment 10 maken (of ophalen). Daar vind je ook 
een reeks opdrachten om het effect te zien van een afnemende albedo en een toenemende 
emissiviteit (door meer broeikasgassen).   
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Figuur 2.2.2    De uitstoot van vliegtuigen levert waterdamp en condensatiekernen waardoor in 
de koude lucht op die hoogte condensstrepen ontstaan. Zulke strepen kunnen uitbreiden tot 
wolkensluiers waardoor de albedo toeneemt en er dus minder instraling van zonlicht is.  

Maar tegelijkertijd zorgt de waterdamp- (en CO2)-uitstoot van de straalmotoren voor een 
toename van deze broeikasgassen in de atmosfeer en dus een verhoging van de temperatuur. 
De reflectie van zonnestraling is onafhankelijk van de hoogte van wolken, maar de infrarode 
terugstraling door deze wolken is temperatuurafhankelijk en dus hoogteafhankelijk.  
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Bijlage 3 Archimedes en convectie  

3.1  Opwaartse kracht en de wet van Archimedes 

Elk voorwerp of volume vloeistof of gas, ondervindt zwaartekracht. Daartegenover ondervindt 
elk voorwerp (of een volume vloeistof of gas) in een vloeistof of een gas een opwaartse 
kracht door de omgevende vloeistof of het gas. 

De oorzaak van deze opwaartse kracht ligt in de druk die de omgevende vloeistof of gas 
uitoefent op het voorwerp. Preciezer gezegd: door de toename van die druk naar beneden 
toe. 

Heel lang geleden heeft Archimedes al bedacht welke relatie er geldt voor deze opwaartse 
kracht. Die relatie heet dan ook de wet van Archimedes. 

Om die relatie te doorzien, denken we ons een grote bak met stilstaande vloeistof.  In 
gedachte beschouwen we nu een deel van die vloeistof dat zich geheel binnen de vloeistof 
bevindt. Bijvoorbeeld een kubus, maar elke andere vorm is ook goed. De omringende 
vloeistof oefent druk uit op ons denkbeeldige blok vloeistof. Op één en dezelfde diepte is de 
druk overal even groot, maar hoe dieper hoe groter de druk.  

P

 

links Prechts

 

Ponder

Pboven

F

 

opw = Ponder

 

-

 

P

 

boven

 

Pvoor

P

 

achter

 

F

 

opw

vloeistof

vloeistof

vloeistof

vloeistof

vloeistof

  

Figuur 3.1.1  Een denkbeeldige kubus vloeistof in (dezelfde soort) vloeistof.  

N.B.  Voor het gemak is hier gekozen voor ribben van 1 m, zodat in dit 
speciale geval de opwaartse kracht hetzelfde is als het verticale drukverschil.  
Anders wordt het ( )opw onder bovenF A p p , waarin A het oppervlak van de 

denkbeeldige bodem (en ook van de bovenkant) is. 

  

De krachten op de linker- en de rechterkant compenseren elkaar geheel evenals de krachten 
op de voor- en achterkant. Maar de kracht op de onderkant is groter dan de kracht op de 
bovenkant, waardoor er een nettokracht omhoog is. Deze nettokracht heet de opwaartse 
kracht. 

Om nu de opwaartse kracht op een voorwerp of volume van een andere vloeistof of een 
ander gas te kunnen berekenen, doen we het volgende gedachte-experiment: 
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Een denkbeeldig volume vloeistof in dezelfde vloeistof zinkt niet en stijgt ook niet op: de 
zwaartekracht is even groot als de opwaartse kracht.  

Figuur 3.1.2   

een denkbeeldige  
kubus vloeistof die  
in (dezelfde) 
vloeistof zweeft. 

Vervangen we nu in gedachten het volume vloeistof door een precies even groot blok hout, 
dan verandert de opwaartse kracht door de omringende vloeistof niet. Dit is de 

wet van Archimedes: de opwaartse kracht op een voorwerp is even groot als 
het gewicht van de verplaatste vloeistof. 

  

Figuur 3.1.3  een denkbeeldige blok hout (met kleine dichtheid) in de vloeistof stijgt op. De 
zwaartekracht is nu kleiner waardoor het blok gaat stijgen totdat het gedeeltelijk boven de 
vloeistof uit steekt.   

Een denkbeeldig blok steen zinkt natuurlijk naar de bodem maar is wel lichter dan boven de 
vloeistof 

Pboven

F

 

opw = Ponder - Pboven

Ponder

Fopw

Fz

vloeistof
vloeistof

vloeistof

vloeistof

vloeistof
hout

Fopw > -

 

Fz

Pboven

F

 

opw = Ponder - Pboven

Ponder

Fopw

Fz

vloeistof
vloeistof

vloeistof

vloeistof

vloeistof
vloeistof

Fopw = -

 
Fz
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3.2 Waardoor stijgt warme lucht op ? 

Lucht stijgt alleen op als het warmer is dan de omgeving.  Zoals bijvoorbeeld de lucht boven 
een hete kookplaat.   

Figuur 3.1.4   

een denkbeeldige bel lucht 
boven een koude kookplaat: 
de zwaartekracht is even 
groot als de opwaartse 
kracht: er gebeurt niets.  

 

Als de kookplaat heet is wordt de lucht verwarmd en zet daardoor uit.  

F

 

opw

F

 

z

 

Fopw>Fz 

 

Figuur 3.1.5   

een denkbeeldige bel 
verwarmde lucht 
boven een hete 
kookplaat is uitgezet 
waardoor de dichtheid 
kleiner is geworden 
dan die van de 
omringende lucht en 
de opwaartse kracht 
dus groter is 
geworden dan de 
zwaartekracht. 

 

Een warme luchtbel boven een warme kookplaat wordt dus opgetild  door de koudere 
omgevingslucht. 

F

 

opw

F

 

z

 

Fopw>Fz 

 

Figuur 3.1.6  

een denkbeeldige 
bel verwarmde 
lucht boven een 
hete kookplaat 
wordt opgetild 
door de 
omringende 
koelere (en dus 
dichtere) lucht.  

Fopw 

Fz 
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F

 
opw

Fz

Fopw>Fz 

Een warme luchtbel blijft stijgen doordat koude omgevingslucht blijft toestromen waarin een 
nieuwe warme luchtbel ontstaat waarna er opnieuw koude omgevingslucht onder dringt.   

Figuur 3.1.7    

een denkbeeldige bel 
verwarmde lucht 
boven een hete 
kookplaat stijgt op en 
er wordt een nieuwe 
luchtbel verwarmd . 

  

Figuur 3.1.8    

ook de nieuwe 
verwarmde en 
uitgezette luchtbel 
wordt opgetild.  

 

Bij (thermische) convectie wordt de warmere lucht dus opgetild door de koelere lucht 
er om heen.   

Het is dus onzin, zoals in veel leerboekjes staat, dat warme lucht opstijgt en dat daardoor 
koudere lucht wordt aangezogen . In deze verklaring zijn oorzaak en gevolg verwisseld. 

 

Fopw

FopwFz

Fz

Fopw > Fz

Fopw > Fz
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Opgave 3.2.1   Schoorsteentrek   

Figuur 3.2.1   Deze fabriekschoorsteen is  
één van de weinige restanten van de vele 
steenbakkerijen die eens langs de IJsel 
stonden. 

Zouden de steenbakkers van vroeger hun 
arbeiders hebben willen beschermen tegen 
vieze rook ?  Of heeft de hoge schoorsteen 
een andere functie ?   

Figuur 3.2.2    

De schoorsteen staat naast de ovens van 
een oude baksteenfabriek. 
Zie de volgende figuur voor de tekst op het 
informatiebord.            

Figuur 3.2.3    

Deze tekening en deze 
tekst staat op het 
informatiebord naast de 
ovens van de oude 
baksteenfabriek.  

waarom zo hoog ?

 

schoorsteentrek 
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Om zo n hoge temperatuur te halen moet er veel zuurstof in de ovens geblazen worden. Met 
overdruk van buiten of onderdruk binnenin.  

Rekenvoorbeeld: 

Neem aan:   - dat de schoorsteen 60 m hoog is,  
- dat de temperatuur van de buitenlucht ongeveer 20 0 C is,  
- dat de temperatuur binnenin de schoorsteen ongeveer 300 0 C is en   
- dat de luchtdruk aan de grond 1010 mbar is. 

Dan is:  - het verticale drukverschil tussen de voet en de top van de schoorsteen aan  
  de buitenkant = 1, 29 9,8 60 760

buiten
p g h Pa. 

- en aan de binnenkant van de schoorsteen is de hete lucht uitgezet en de      
  dichtheid = 1,29.(273+20)/(273+300) = 0,66 kg/m3.  Dus het drukverschil   
  tussen de voet en de top aan de binnenkant 

binnen
p 388 Pa. 

Door de opening onderin de schoorsteen wordt een kuub lucht dus met 760  388 = 372 N 
naar binnen geduwd. Omdat het voelt alsof er aan gezogen wordt heet dit schoorsteentrek. 

Een schoorsteen moet dus hoog en heet zijn om goed te kunnen trekken . 

Toen de huizen nog met turf- en kolenkachels verwarmd werden, moesten de kachels 
genoeg zuurstof aantrekken om geen koolmomoxide te geven (reukloos en giftig).  
Daartoe moesten de schoorstenen hoog en heet zijn. Als dat niet zo was loerde het gevaar 
van koolmonoxide-vergiftiging. Er zijn dan ook heel wat mensen hieraan overleden.  
Tegenwoordig wordt in c.v. ketels de lucht vaak mechanisch ingeblazen en worden de 
verbrandingsgassen ook mechanisch afgevoerd.     

Figuur 3.2.4   
Luchtdrukken 
binnen en buiten 
de schoorsteen      

Op deze hoogte is de luchtdruk binnen        en buiten   
1010 

 

7,6 = 1003 mbar

Buiten is de lucht-
druk hier 1010 mbar

Beneden in de 
schoorsteen is de 
luchtdruk 1007 mbar
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Opgave 3.2.2 :  Heteluchtballon 

Figuur 3.2.5   Een heteluchtballon stijgt (langzaam)op  

Bereken de (gemiddelde) luchttemperatuur in de ballon. Bepaal de benodigde gegevens 
door schatten en meten aan de foto s. 
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Bijlage 4 Mechanica in een draaiend systeem 

Om de bewegingen van luchtmassa s te kunnen verklaren en er aan te rekenen is het nodig 
rekening te houden met het feit dat de aarde draait en bolvormig is.  

En om de (schijn)krachten, die schijnbaar optreden, te begrijpen, te beschrijven en er aan te 
rekenen, is het nodig de begrippen centripetale versnelling, centripetale kracht, arbeid, 
kinetische energie, impuls, impulsmoment en hoeksnelheid te kennen.  

Deze begrippen worden in deze bijlage 4 uitgelegd.  

4.1 Centripetale versnelling en centripetaalkracht 

Als een voorwerp met constante snelheid een cirkelvormige bocht beschrijft, verandert de 
snelheid niet van grootte maar wel van richting.  Deze versnelling is naar het middelpunt 
gericht en heet daarom de centripetale versnelling.   Immers: 

De snelheidsverandering vind je door de oude snelheid1 vectorieel van de nieuwe snelheid 2 
af te trekken.  De versnelling = snelheidsverandering/ bijbehorende tijdsinterval. (figuur 4.1.1)   

Figuur 4.1.1  De bocht om. 

Als het tijdsverschil tussen oude 
en nieuwe positie kleiner wordt 
genomen, is de snelheids-
verandering kleiner en meer naar 
het middelpunt gericht. Doordat 
het tijdsverschil dan ook kleiner 
is, nadert de versnelling dan de 
momentane waarde.  

In de limiet is de versnelling 
richting het middelpun, dit heet 
(middelpuntzoekend) of 
centripetaal.    

Zie figuur 4.1.2.    

Figuur 4.1.2:  Kort door de bocht  

figuren 4.1.1 en 4.1.2 zijn 
schermafdrukken van een animatie 
in Geogebra. Om met die animatie te 
kunnen spelen, moet je eerst het 
programma Geogebra downloaden. 
Daarin kun je dan de file Centripetaal

 

(ook op deze c.d.) openen. 
In die animatie kun je met punt c het 
tijdsverschil groter en kleiner maken. 
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De afleiding van de relatie tussen de centripetale versnelling, de snelheid en de kromtestraal 
van de bocht, gaat als volgt :   Vanwege gelijkvormigheid van driehoeken in figuur 4.1.1 

geldt: 
v s

v r
, waarin s v t  het afgelegde traject is.   Dus:  

2v v

t r
 oftewel: 

2

c
va
r

 
is de centripetale versnelling.  Omdat er voor een versnelling altijd een netto kracht 

nodig is (tweede wet van Newton: F m a ),   

wordt de bocht veroorzaakt door de  centripetale kracht  
2

c c
vF m a m
r

  

4.2 Arbeid en Energie  

In de natuurkunde is de arbeid W = de energie die door een kracht F , in de richting van de 
verplaatsing s werkend,  over een afstand s  wordt geleverd.   Dus: W F s

  

Als een kracht F  een voorwerp met massa m en beginsnelheid beginv   over een afstand s

 

voortgeduwd heeft gedurende een tijdsduur t , is de versnelling geweest: a F m  en de 

eindsnelheid is geworden: eind beginv v a t  .   Voor de verrichte arbeid geldt dus: 

( ) 2gemiddeld eind beginW F s m a v t m a t v v

 

2 2 2(( ) ) ( ) 2 ( ) 2 (1/ 2 )eind begin eind begin eind beginm v v t v v t m v v m v     

De grootheid 21/ 2 m v

 

noemen we de bewegingsenergie of kinetische energie kE  van 

een voorwerp met massa m  en snelheid v . 

Als er een hoeveelheid arbeid W verricht wordt op een voorwerp, neemt zijn kinetische 

energie toe met 21/ 2( )kW E m v .       (En niet

 

2
1/ 2kW E m v  )  

4.3 Impuls en Impulsmoment   

Volgens de 2e wet van Newton geldt dus F m a  ,  ofwel: 
dv

F m
dt

 . 

Dit geldt voor een voorwerp met massa m. Als echter van een voorwerp niet alleen de 
snelheid verandert, maar ook de massa (zoals bij een raket) , luidt de tweede wet van 

Newton:  
( )d m v

F
dt

.   (voor korte tijdsduur werken we vaak met 
( )m v

F
t

 . 

De grootheid m v  noemde Newton impetus (hoeveelheid van beweging). Nu heet deze 

grootheid: impuls met als symbool: p.    Dus p m v  en 
dp

F
dt

 (of 
p

F
t

), waarbij 

het gaat om de kracht(component) in de richting van de snelheid. 

Als er geen nettokracht op een voorwerp werkt in de richting van de snelheid, blijft de 
hoeveelheid impuls dus gelijk ( 0p ). Dit heet de wet van behoud van impuls. 
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Een voorwerp dat een eenparige cirkelvormige beweging uitvoert, ondervindt een 
centripetale versnelling en dus een centripetale kracht. Die kracht is echter niet in de richting 
van de snelheid en dus verandert de hoeveelheid impuls noch de hoeveelheid kinetische 
energie van dat voorwerp. De maan en ook alle satellieten blijven hun rondjes om de aarde 
draaien met dezelfde snelheid. 

Maar als de straal van een cirkelvormige beweging verandert, wordt het anders. Als je 
bijvoorbeeld een zak zand aan een touw rondslingert en je haalt het touw in, ga je met zak 
en al steeds sneller ronddraaien. Dat komt (natuurkundig gezien) doordat je arbeid op de zak 
verricht door hem naar je toe te halen met een centripetale kracht.  

Je verricht een hoeveelheid arbeid 2
cW F r m v r r

 

waardoor de kinetische 

energie toeneemt met 2 21 1
2 2

( )m v m v  (zie paragraaf 4.2) 

Dus: 2 21
2

m v r r m v  waaruit volgt: 

2 22 2m v r r m v r m v v .   En:  m v r r m v

 

Dus: 0r m v m v r  ofwel: 0r m v  , als m gelijk blijft.    

De grootheid r m v  heet impulsmoment  (in Newtons woorden: de hoeveelheid 
draaibeweging) .  Dit hele verhaal wordt samengevat in:  

de wet van behoud van impulsmoment, die zegt dat de hoeveelheid impulsmoment van 
een voorwerp bij draaiing gelijk blijft, zolang er geen extern nettokrachtmoment op het 
voorwerp werkt. 

  

4.4 Hoeksnelheid  

Bij cirkelvormige bewegingen is het meestal niet handig om te werken met  x- en y-
coördinaten. Beter is het om dan te werken met zogenaamde poolcoördinaten en r . 

Een hoek in radialen is gedefinieerd als s r , waarin s  een cirkelboog tussen de benen 

van hoek is en r  de straal van een cirkel met het hoekpunt van  als middelpunt   

Voor de lengte van een cirkelboog geldt dus: s r , waarin in radialen uitgedrukt is.  

Voor de snelheid van een cirkelvormige beweging geldt v s t r t r    

Dus v r waarin t de hoeksnelheid is. 

  

s 

r 

v r 
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Figuur 4.4.1   draaiende aarde 

De hoeksnelheid is voor alle punten 
op aarde gelijk, maar de 
baansnelheid is 0 op de polen en 
neemt toe tot maximaal aan de 
evenaar.  

De hoeksnelheid van de aarde heet 
en 

52 24 60 60 7,27 10

 

radialen / s 

De straal van de aarde 
66,4 10R m.  

 

De baanstraal cosr R  van een punt op geografische breedte .  Voor de baansnelheid 

van een punt op geografische breedte geldt dus: cosbaanv r . 

Evenzo geldt voor de centripetale versnelling:  
2 2 2

2
c

v r
r r

a r    

Het impulsmoment in poolcoördinaten uitgedrukt wordt : 2r m v m r

  

En de wet van behoud van impulsmoment zegt dus dat 2m r

 

constant , zolang 
er geen extern netto krachtmoment op het voorwerp werkt. 

  

4.5   Oefenopgaven  

Vraag 4.5.1:  de zweefmolen              volgt nog     

Vraag 4.5.2:  de draaischijf in de speeltuin             volgt nog  
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Bijlage 5 Corioliseffect en corioliskracht 

Om het corioliseffect te begrijpen en er aan te kunnen rekenen, kijken we in deze bijlage 
naar de schijnkrachten die werken als we ons stukje aardoppervlak als niet-draaiend- 
referentiekader gebruiken. Deze afleiding is gesplitst in een paar paragrafen.   

5.1   De aarde is niet precies rond en de aarde draait 

De aarde draait in 24 uur om haar eigen as. En alles op de aarde draait mee. Elk voorwerp 
op aarde beschrijft een cirkelvormige baan om een centrumpunt op de aardas en ondergaat 
dus een centripetale versnelling naar dat centrum.  Op elk voorwerp moet dus een netto-
kracht werken, gericht naar dat centrum.  Voor de grootte van die centripetale kracht geldt: 

2 cos.centripetaalF m R ,waarin 

 

de hoeksnelheid van de aarde is, R  de straal 

van de aarde en 

 

de breedtegraad waarop het voorwerp zich bevindt. 

Deze centripetale kracht is nodig om het voorwerp op aarde te houden en niet de bocht uit te 
laten vliegen. Deze centripetale kracht wordt geleverd door de zwaartekracht en de normaal-
kracht samen.  Maar omdat wij, als aardbewoners, het makkelijker vinden om er geen 
rekening mee te hoeven houden dat de aarde draait, zeggen we dat het voorwerp een beetje 
van de aarde af geslingerd wordt door een centrifugale (schijn)kracht:  .  Dit is dus geen 
echte Newtonse kracht maar een schijnkracht, die ontstaat doordat wij de draaiende aarde 
als ons referentiekader nemen.  

Figuur 5.1.1 

Op een perfect bolvormige, stilstaande

 

aarde

 

zou de normaalkracht op een voorwerp  
(bruin) even groot en tegengesteld gericht zijn 
aan de  zwaartekracht (blauw).  

De normaalkracht is immers de wisselwerking 
tussen het voorwerp en het aardoppervlak, 
die wij gewicht noemen. 
En deze wisselwerking is een soort 
veerkracht die zich (bij stilstand) aanpast aan 
de zwaartekracht 

Figuur 5.1.2 

Op een perfect bolvormige, draaiende aarde

 

zou de normaalkracht op een voorwerp  
(bruin) kleiner zijn  dan de zwaartekracht 
(blauw). 

Er is immers ook nog een centrifugale 
(schijn)kracht (geel).  

De verticale component hiervan (groen) is 
slechts gewichtsvermindering. 

Maar de horizontale component (rood)  zou er 
voor zorgen dat de poolzeeën leeglopen en de 
tropische stranden zouden onderlopen. 
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De figuren 5.1.1 t/m 5.1.6  zijn een schermafdrukken van animaties in Cabri 3D. Door eerst 
dat programma te laden en vervolgens een bestand uit de map  Weer en Klimaat Cabri s  
(ook op de c.d), kun je de masa m over de aarde verschuiven en ook de aarde draaien. De 
krachten veranderen dan mee.  

Figuur 5.1.3  

 De aarde is niet perfect bolvormig maar een 
beetje afgeplat (door het effect van figuur 
5.1.2).  Daardoor is de verticale 
normaalkracht op een voorwerp  (bruin en 
groen gestippeld) niet gericht vanuit het 
middelpunt van de aarde, terwijl de 
zwaartekracht (blauw) wel in de richting van 
dat middelpunt is. 

De zwaartekracht (blauw), de normaalkracht 
(groen gestippeld) en de centrifugale kracht 
(geel) maken dus evenwicht op elk 
stilliggend voorwerp. (gezien vanuit een 
stilstaand standpunt op de aarde.)   

Figuur 5.1.4  Het verschil in richting van de 
zwaartekracht en de normaalkracht is (zie 
figuur 5.1.3) is maar heel gering en in dit 
plaatje niet weergegeven.  

Voor bewegende voorwerpen is er nu wel 

 

een netto kracht: een voorwerp dat naar het 
oosten beweegt (zwarte pijl) ondervindt een 
extra centrifugale kracht (geel) die weer een 
verticale component heeft (groen) en een 
horizontale zuidwaartse component (rood).  

Deze rode horizontale component is de 
corioliskracht die een hoofdrol speelt in weer 
en klimaat.   

Een voorwerp dat naar het westen beweegt voelt een negatieve extra centrifugale kracht die 
dus een corioliskracht noordwaarts geeft. 

  

Vraag 5.1.1

 

a. Bereken hoeveel procent je lichter bent in Deventer dan op de Noordpool. 
b. Bereken hoeveel graden de verticaal in Deventer afwijkt van de richting  
    naar het middelpunt van de aarde. 

Vraag 5.1.2

 

Een raceauto rijdt 360 km/u op het lange rechte stuk van een testbaan bij 
Munchen.  Dit stuk weg ligt precies oost-west.  Bereken hoeveel procent de 
auto lichter is als hij van west naar oost rijdt dan andersom.  
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Conclusie: 

Doordat de aarde niet precies een bol is, maar een klein beetje afgeplat, ondervindt een 
stilliggend voorwerp geen Corioliskracht. De zwaartekracht, de normaalkracht en de 
centrifugale (schijn)kracht maken (schijnbaar) evenwicht.  

Als een voorwerp oost-west of west-oost over het aardoppervlak beweegt, is er niet  meer 
helemaal evenwicht van krachten; dan is er een horizontale netto (schijn)kracht 
respectievelijk naar het noorden en het zuiden (op het noordelijk halfrond).  

Deze kracht noemen we de corioliskracht. 

  

Maar ook een zuid-noord of een noord- zuid beweging voelt een (schijnbare) afbuigende 
corioliskracht naar rechts op het noordelijk halfrond:  

Figuur 5.1.5 Figuur 5.1.6 

Een projectiel wordt vanaf het blauwe 
punt in noordelijke richting (groene pijl) 
afgeschoten op een doel (gele stip). 
Naar het noorden toe wordt de 
oostwaartse snelheid van het projectiel 
groter omdat het dichter bij de aardas 
komt.  Maar de oostwaartse snelheid 
van het doel is kleiner dan de oost-
waartse snelheid van het lanceerpunt. 
Het projectiel krijgt hierdoor een 
dubbele afwijking naar rechts (gezien 
vanuit een vast standpunt op de aarde)   

Een projectiel wordt vanaf het blauwe punt 
in zuidelijke richting (groene pijl) 
afgeschoten op een doel (gele stip). Naar 
het zuiden toe wordt de oostwaartse 
snelheid van het projectiel kleiner omdat 
het verder van de aardas komt.  Maar de 
oostwaartse snelheid van het doel is groter 
dan de oostwaartse snelheid van het 
lanceerpunt. Het projectiel krijgt hierdoor 
een dubbele afwijking naar rechts (gezien 
vanuit een vast standpunt op de aarde)  
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5.2 Afleiding van de Corioliskracht bij oost-west (en west-oost) beweging    

Figuur 5.2.1 

De centrifugale (schijn)kracht, 
bij stilligend voorwerp, van 
figuur 5.1.1 zit nu verwerkt in 
de normaalkracht. 

Het voorwerp beweegt naar 
het oosten met snelheid v 
(zwart), waardoor cF groter is 

dan in 5.1.   De netto 
centrifugale kracht is 
weergegeven als Fc,extra  

Figuur 5.2.1 is een 
aangevulde schermafdruk 
van animatie 5.1.4 in Cabri 
3D.  

Als een voorwerp met massa m  en met snelheid v  (ten opzichte van de aarde) naar het 
oosten beweegt, is de centrifugale kracht op dat voorwerp:  

2 2 22c a a aF m v v r m v r m v v r m v r    , waarin av  de oostwaartse 

snelheid is van het aardoppervlak ter plaatse. 

De snelheid van een voorwerp dat over het aardoppervlak of in de atmosfeer beweegt, is 
altijd heel veel kleiner dan de snelheid van het aardoppervlak in zijn baan om de as van de 
aarde. In bovenstaande  formule mag de eerste term aan de rechterkant daarom 
verwaarloosd worden, ten opzichte van de andere twee termen.  De laatste term aan de 
rechterkant wordt gecompenseerd doordat de aarde niet precies rond is. Zie paragraaf 5.1  

Er blijft dan over: de schijnbare centrifugale kracht , 2c extra aF m v v r    (zie figuur 

5.2.1)  Deze ,c extraF

 

is de corioliskracht.  

De verticale component van deze ,c extraF zorgt er voor dat een naar het oosten bewegend 

voorwerp ietsje minder weegt dan het stilliggende voorwerp. De horizontale component 
(noord-zuid) van deze ,c extraF

 

op een oost-west (of west-oost) bewegend voorwerp heet 

kortweg de

 

corioliskracht: 2 sin 2 sina acoriolisF m v v r m v v r m f v

 

waarin sin sin2 2af v r

 

 de zogenaamde coriolisparameter is en  de 

hoeksnelheid van de aarde.   

Als het voorwerp naar het westen beweegt komt er een minteken voor de snelheid te staan. 
De centrifugale (schijn)kracht is dan iets minder dan wanneer het stil ligt, waardoor het 
voorwerp ietsje zwaarder is (de verticale component van de corioliskracht is nu de aarde in 
gericht) en de horizontale component van de corioliskracht is dan naar het noorden gericht.  
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Door de draaiing van de aarde voelt een oost-west of west-oost beweging dus een afwijking 
naar rechts op het noordelijk halfrond en naar links op het zuidelijk halfrond:  

coriolisF m f v    waarin 2 sinf   de coriolisparameter is. 

Op een kubieke meter lucht die met een snelheid v beweegt, werkt dus een horizontale 
kracht: CoriolisF f v  waarin de dichtheid van de lucht is.  

Je merkt hier echter alleen iets van als wrijving geen rol speelt of de snelheid en de afstand 
beiden groot heel zijn.  

Vraag 5.2.1:   a) Een raceauto (500 kg) rijdt 360 km/u op het lange rechte stuk van een 
testbaan bij Munchen., Dat stuk van de baan ligt precies oost-west. 
Bereken hoe groot de corioliskracht is die de raceauto ondervindt.  

b) Om voor de corioliskracht in vraag 5.2.1.a) te compenseren, zou het 
wegdek hellend aangelegd kunnen worden. Bereken de hoek van die 
helling.  

5.3 Afleiding van de Corioliskracht bij zuid-noord (en noord-zuid) beweging  

Zoals bij de figuren 5.1.5 en 5.1.6 kwalitatief is uitgelegd, is er ook bij een zuid-noord 
beweging over het aardoppervlak een afwijking door de draaiing van de aarde.  

Je merkt hier echter alleen iets van als wrijving geen rol speelt of de snelheid en de afstand 
beiden groot heel zijn, zoals bij een reuzenkanon. 

In het volgende wordt aangenomen dat wrijving geen rol speelt.  

Coriolis verklaarde de afwijking die een noordwaarts afgeschoten projectiel (zie figuur 5.1.5) 
krijgt, als volgt:  

Het voorwerp beweegt over de aarde met een snelheid noordv  naar het noorden, maar heeft 

tegelijkertijd ook een oostwaartse snelheid cosoostv R  omdat het om de aardas mee 

draait met hoeksnelheid .  Bij het afschieten is de oostwaartse snelheid gelijk aan die van 

de lanceerinrichting cosstart startv R .   

Het doel heeft een kleinere oostwaartse snelheid cosdoel doelv R .  En bovendien 

neemt de oostwaartse snelheid van het projectiel naar het noorden toe doordat het dichter bij 
de aardas komt en het impulsmoment behouden blijft  (zie bijlage 4.4): 

2 2cos cos cosR R Rr m v m m  = constant. 

Als het voorwerp pal noord wordt gelanceerd, krijgt het dus een relatieve snelheid naar het 
oosten, ten opzichte van het plaatselijke aardoppervlak. Het voorwerp komt dus rechts van 
het doel terecht.   

Tijdens de beweging is de relatieve snelheid van het voorwerp, ten opzichte van het 
aardoppervlak ter plaatse, : , cos cos cosoost relatief R R Rv   en 

dus:  , cos cosoost realtief R Rv  omdat R  niet verandert. 
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Intermezzo: 

Algemeen geldt voor de verandering van een product van 2 grootheden p en q, bij kleine 
veranderingen van p en q:   p q p q q p ,  immers 

p q p p q q p q p q q p p q  en de laatste term is dan 

zeer klein vergeleken bij de eerste twee.  Controleer de bewering in dit intermezzo aan het 
volgende voorbeeld: 

Vraag 5.3.4 :

  

Een nieuwbakken landgoedeigenaar heeft in een natuurgebied een stuk grond gekocht van 
300 m bij 400 m. Hij zet zijn nieuwe hek echter overal 2 meter verder naar buiten dan de 
officiële perceelgrenzen volgens het kadaster.  Bereken met en zonder bovenstaande 
benadering hoeveel m2 deze nieuwbakken eigenaar zich ten onrechte heeft toegeëigend. 

 

Dus: , cos cos cosoost realtief R R Rv

 

De hoeksnelheid van de aarde verandert niet: 0    

waardoor geldt: , cos cosoost realtief R Rv

 

Bij de (noordwaartse) start is  en daarna dus ,  dus geldt bij de start: 

, cos cosoost realtief R Rv .    

Voor kleine t  is de tweede  term rechts zeer klein vergeleken bij de eerste (zie ook het 
intermezzo), waardoor geldt:  

, cosoost realtief Rv  voor het noordwaarts bewegende voorwerp. 

Behoud van impulsmoment van het voorwerp (zie boven): 2 2cosR  constant .  

Ofwel: 2 2cos 0R   en omdat de straal van de aarde R  niet verandert, geldt 

dus:  2cos 0 .  Voor een klein tijdje t  is dit: 2 2cos cos 0   

en  2cos cos cos cos cos cos cos 2 cos cos

  

Daarmee wordt behoud van impulsmoment voor kleine t ,:    

2 2cos 2 cos cos cos 0   en als cos 0   wordt dit : 

2 cos cos 0   , waaruit tenslotte volgt:  2cos cosR R

 

Ingevuld in , cosoost realtief Rv  (zie vorige pagina), levert dit op: 

, 2cos cosoost realtief R Rv  .   

Bij noordwaartse lancering is   en t  later ook nog: , 2 cosoost realtief Rv

 

Opmerking: als je kunt differentiëren en ervaring hebt met limieten, zul je weten dat je 
eigenlijk t naar 0 moet laten naderen en dat in de limiet de benaderingen netjes kloppen. 
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Als de snelheid van het voorwerp in noordelijke richting noordv  is, dan neemt de breedtegraad 

van het noordwaarts bewegende voorwerp toe met: noordv t R . 

De versnelling van het voorwerp ten opzichte van het aardoppervlak bij een noordwaartse  

beweging is dus :  , 2 cosoost oost relatiefa v t R t

 
2 2 2cos sin sin noordR t R t R v

 

Voor kleine t : 2 sinoosta v f v ,   met 2 sinf , de coriolis parameter 

De (schijn)kracht op een m3 lucht met noordwaartse snelheid v is dus 

oostcoriolis m aF m f v f v    met 2 sinf ,  de coriolisparameter. 

Voor een beweging naar het zuiden geldt precies dezelfde afleiding.  

5.4 Corioliskracht voor een beweging in een willekeurige richting 

Omdat de relatie tussen corioliskracht, snelheid en breedtegraad zowel noord-zuid als oost-
west dezelfde is en lineair is in de snelheid, kun je deze relatie ook op de componenten van 
een willekeurige richting toepassen.  Uiteindelijk blijkt dus dat: 

er op een m3 lucht voor elke richting van de snelheid v  een coriolis(schijn)kracht werkt die 
haaks op de snelheid staat: 

coriolisF m f v f v    met 2 sinf ,  de coriolisparameter. 

Op het noordelijk halfrond is de corioliskracht naar rechts en haaks op de snelheid. Naar de 
evenaar neemt hij af en op de evenaar is de corioliskracht = 0. Op het zuidelijk halfrond is hij 
naar links ten opzichte van de snelheid en neemt toe als je verder naar het zuiden gaat. 

    

Figuur 5.4.1 

Commercieel corioliseffect op de evenaar 

Deze meneer in Ghana verdient zijn brood door aan 
toeristen te laten zien dat het water in zijn wasbak met 
een draaikolk er uit loopt.   

1 m ten noorden van de evenaar is het een draaikolk 
rechtsom en 1 m ten zuiden van de evenaar een 
draaikolk linksom.  

Dat verklaart hij aan de argeloze toeristen met zijn 
versie van het corioliseffect.   

Vraag 5.4.1     Leg uit waarom jij de verklaring van deze 
meneer niet gelooft. En bedenk wat dan wel het verschil 
in richting van de draaikolken kan veroorzaken.  
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5.5 Satellietbaan 

Een satelliet, die boven de dampkring vliegt, heeft een grote snelheid ten opzichte van de 
draaisnelheid van het aardoppervlak en ondervindt geen luchtwrijving. Toch ondervindt een 
satelliet geen corioliskracht. 

Voor een satelliet gaat bovenstaande afleiding niet op, want een satelliet ondervindt geen 
normaalkracht van het aardoppervlak. Een satelliet draait daardoor rondjes om het 
middelpunt van de aarde, langs een zogenaamde grootcirkel.  En niet een rondje om de 
draaias van de aarde, zoals elk stuk aardoppervlak doet.  

Bijna alle satellieten steken telkens de evenaar over. Alleen satellieten die over de evenaar 
vliegen, volgen telkens hetzelfde spoor over de aarde.      

Figuur 5.5.1 

De baan (blauw)van een satelliet  
die oostwaarts is gelanceerd.  

Figuur 5.5.1 is een schermafdruk van 
animatie 5.5  in Cabri 3D. Door eerst 
dat programma te laden en 
vervolgens het bestand uit de map 
Weer en Klimaat Cabri s   (ook op de 
c.d.), kun je het startpunt over de 
aarde verschuiven. De baan 
verschuift dan mee. Ook kun je de 
aarde draaien. 

De projectie van de satellietbaan op 
het aardoppervlak is een slingerlijn, 
die de auteur nog niet uit zijn 
computer heeft kunnen toveren.    

Satellieten die op de juiste hoogte boven de evenaar vliegen kunnen een omloopstijd hebben 
van 24 uur. Deze zogenaamde geostationaire satellieten hangen stil boven een punt van 
de evenaar.  Alle intercontinentale communicatiesatellieten en de satellieten voor t.v. zijn van 
dit type.  

Vraag 5.5.1:   

Ga na (bijvoorbeeld op de site van het K.N.M.I.) welke 2 soorten satellieten door de 
meteorologen gebruikt worden en waarvoor. 

Vraag 5.5.2:   

a)  Waarom zijn alle t.v. schotelontvangers naar het zuiden en omhoog gericht ? 
b)  Ga na (door opzoeken of uitrekenen) op welke hoogte de t.v. satellieten hangen. 
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Bijlage 6 Depressies, orkanen en cyclonen 

In deze bijlage wordt beschreven hoe de wind kan waaien als de isobaren krom of rond zijn. 

6.1 Wind in de bocht 

Op bladzijde 28 van het boek is uitgelegd dat de lucht in de atmosfeer praktisch altijd zó 
beweegt dat de krachten in evenwicht zijn. Als er even onbalans is duurt  de versnelling 
maar kort, tot er weer evenwicht is.  Bij rechte isobaren is er (boven de grenslaag) evenwicht 
tussen gradiëntkracht en corioliskracht en waait de (geostrophische) wind langs de isobaren.   

Figuur 6.1.1 = figuur 31 uit het boek 

Een denkbeeldig losgelaten kuub lucht gaat zo bewegen 
dat beide krachten evenwicht maken.  

Zie ook bladzijde 28 van het boek: 

Geostrophische windsnelheid 

Als de isobaren recht zijn, waait de wind boven de 
grenslaag evenwijdig aan de isobaren met een snelheid 
die volgt uit het evenwicht tussen de gradiëntkracht en de 
corioliskracht: 

  

1 p
v

f y

 

Symbolen:  In deze formule is v de geostrophische 
windsnelheid (in m/s),  de dichtheid van 
de lucht (in kg/m3), f de coriolisparameter 
(zie de formule voor de corioliskracht) en 

p/ y de drukgradiënt (in Pa/m of N/m3). 

Maar als er een bocht in de isobaren en de stroomlijnen zit, moet er een nettokracht zijn die 
de wind de bocht om trekt. Deze wind heet de gradiëntwind (zie bladzijde 29 van het boek).  

Figuur 6.1.2  cyclonaal

  

(de applet staat op de cd.) 

De windsnelheid is om een 
lagedrukgebied zodanig dat 
het verschil tussen de 
gradiëntkracht en de 
corioliskracht de waarde 
heeft die nodig is om de 
bocht door te komen.  

In dit voorbeeld is op 52 0 

NB de straal van de bocht 
500 km en de onderlinge 
afstand tussen twee isoba-
ren met een drukverschil 
van 5 hPa (isoafstand) is 
250 km.  

De wind is dan 11,5  m/s 
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Met behulp van de weerkaart is nu de (cyclonale) wind om een lagedrukgebied te 
berekenen, omdat moet gelden: 

cornetto grad
p
y

F F F f v     en     
2

netto centripetaal
vF

r
F

 
dus: 

2 p
y

v f v
r

  , ofwel de vierkantsvergelijking 
2

0
p
y

v f v
r

 

De oplossing hiervan is : 

22

2 4gradient

f r f r prv
y

 

als het gaat om een bocht naar links.  

Dit geldt dus voor de wind om een 
lagedrukgebied op het N.H. 

 

Opdracht 6.1.1:  Toon met een voorbeeld aan dat de snelheid van een cyclonale wind 
kleiner is dan de geostrophische wind bij dezelfde drukgradiënt.  (we noemen deze 
gradiëntwind dan ook subgeostrophisch.)  

Voor een bocht naar rechts (anticyclonaal) op het N.H. is de berekening: 

cornetto grad
p
y

F F F f v     dus    
2

0
p
y

v f v
r

   en   

22

2 4gradient

f r f r prv
y

 

als het gaat om een bocht naar rechts. 

Dit geldt dus voor de wind om een 
hogedrukgebied op het N.H. 

  

Figuur 6.1.3   anticyclonaal

 

De windsnelheid om een

 

hogedrukgebied is zodanig 
dat het verschil tussen de 
corioliskracht en de  
gradiëntkracht de waarde 
heeft die nodig is om de 
bocht door te komen.  

In dit voorbeeld is de straal 
van de bocht 500 km en de 
onderlinge afstand tussen 
twee isobaren ook 250 km, 
net als in figuur 6.1.2.  
De windsnelheid is nu 
echter een stuk groter : 
21 m/s 

 

Opdracht 6.1.2:  Toon aan dat de snelheid van een anticyclonale wind groter is dan de 
geostrophische wind bij dezelfde drukgradiënt.  (we noemen deze gradiëntwind dan ook 
supergeostrophisch. 
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6.2 Stormen, wervels en cyclonen 

De windsnelheid is dus afhankelijk van de drukgradiënt. Hoe dichter de isobaren bij elkaar 
liggen, hoe sterker de wind. Waar warme lucht grenst aan koude lucht, kan er een groot 
temperatuurverschil zijn over relatief korte afstand en daardoor een grote drukgradiënt in de 
bovenlucht. Daar waait dan een straalstroom (jetstream, zie paragraaf 5.3 van het boekje), 
langs de isobaren.  

In de grenslaag is er wrijving met het aardoppervlak en waait de wind enigszins over de 
isobaren heen richting lagere druk (paragraaf 4.5 van het boekje). Daardoor ontstaat er ook 
een draaiing (zie paragraaf 5.4 van het boekje), die kan uitgroeien tot een complete wervel. 

Aan de voorbeelden in de figuren 6.1.2 en 6.1.3 is te zien dat het om een hogedrukgebied 
harder waait als om een lagedrukgebied, bij dezelfde isobarenafstand. Toch komen stormen 
alleen voor om depressies en in een cyclonale stroming om een trog. De oorzaak hiervan is 
de volgende: 

Wind verliest energie door wrijving met het aardoppervlak (zie paragraaf 4.5 van het boek). 
Die energie moet aangevuld worden om de wind blijvend te laten waaien. En om de wind 
aan te laten wakkeren moet er natuurlijk meer vermogen in gestopt worden dan er verloren 
gaat door wrijving. Dat lukt nauwelijks bij een hogedrukgebied maar wel bij een depressie. 

Er zijn een paar belangrijke mechanismen die energie in een wervel kunnen pompen : 

a) De straalstroom-pomp  ; dat is divergentie van de stroming in de bovenlucht waardoor 
een depressie in stand gehouden wordt of uitdiept.  

Figuur 6.2.1 divergentie in bovenstroming 

(zie ook figuur 36 in het boekje) 

Doordat bovenin de atmosfeer de wind-
snelheid in de rug van de slinger groter is 
dan in de trog, vindt in de noordelijke 
slinger divergentie van lucht plaats, 
waardoor daar onder dus de druk daalt en 
de beginnende wervel uitdiept en uitrekt.  

De wind wordt aangejaagd doordat de  
drukgradiënt beneden in de atmosfeer 
immers groter waardoor de lucht sterker 
naar binnen wordt gezogen .  

In een uitdiepende depressie wordt de bochtstraal kleiner, net als bij een pirouette.  

Figuur 6.2.2    depressiepirouette  

Een wervel wordt uitgerekt als er aan de 
bovenkant in de straalstroom divergentie 
optreedt.  

Vanwege behoud van impulsmoment (zie 
bijlage 4.3) neemt de windsnelheid toe.   
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b) De convectie-pomp  , (schoorsteentrek op grotere schaal, zie ook bijlage 3.2)  

Als koude lucht over een warm gebied stroomt, bijvoorbeeld een hete woestijn, kan de 
lucht zo opgewarmd worden dat de atmosfeer zo uitzet dat er in de bovenlucht boven dat 
gebied hoge druk ontstaat en er daar dus divergentie optreedt. Er komt daar als het ware 
een bobbel op de isobare vlakken (zie ook figuur 27 van het boekje), waardoor er onderin 
de atmosfeer drukverlaging optreedt.  Enzovoorts,  zie onder a. 

c) De latente-warmte-pomp

  

Bij een warm en nat oppervlak treedt verdamping van water op. Dat kost energie die aan 
het water onttrokken en als latente warmte aan de damp meegeven wordt. Als het waait 
wordt die waterdamp meegevoerd en kan de verdamping doorgaan. Als die lucht met 
waterdamp omhoog gaat, koelt de lucht af en kan de waterdamp gaan condenseren 
waarbij de latente warmte weer vrijkomt en de lucht verwarmt.   

Onze depressies 

De frontale storingen en depressies die wij in Nederland elke avond over het t.v.scherm zien 
schuiven,  worden voornamelijk gevoed volgens methode a). 

Als er forse stortbuien bij een Hollandse storm optreden, zal de latente warmte die de lucht 
uit de Atlantische oceaan heeft meegenomen ook een forse duit in het zakje hebben gedaan.  

Geen storm rond een Hoog 

Dat er rond een hogedrukgebied geen stormen voorkomen is nu in te zien:  

Boven  een hogedrukgebied bevindt zich meestal lage druk met convergentie van lucht (als 
het ware een deuk in de isobare vlakken) en dus daalt de lucht boven een hogedrukgebied 
aan de grond.  

Bij daling warmt de lucht op door adiabatische compressie, waarbij eventueel aanwezige 
bewolking oplost en de opwarming vertraagt. Bij de ontstane heldere hemel kan de dalende 
lucht goed afkoelen door uitstraling, hetgeen de neerwaartse beweging en de instanthouding 
van de hoge druk kan helpen.  

Maar deze motor drijft een wervel aan die in de grenslaag ook naar buiten beweegt. En dat 
levert nooit storm op.  

Figuur 6.2.3     

Een hogedrukwervel wordt verticaal in 
elkaar gedrukt. 

Een wervel wordt ingedrukt  
als er aan de bovenkant in de 
straalstroom convergentie optreedt.  

Een ingedrukte wervel verbreedt en 
vanwege behoud van impulsmoment 
(zie bijlage 4.3) neemt de 
windsnelheid af. 
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Tropische cyclonen 

In een tropische cycloon is de latente-warmte-pomp de grote motor die dit natuurgeweld zo n 
enorme hoeveelheid energie geeft (tot wel een paar maal het energiegebruik van de hele 
mensheid in een heel jaar). Daar doet die pomp overigens wel een week of langer over. 

Figuur 6.2.4  dwarsdoorsnede door een 
tropische cycloon.    

De horizontale stormwind neemt boven zee 
enorme hoeveelheden verdampt zeewater op. 
Als een cycloon dit water boven land laat 
vallen, geeft dat enorme overstromingen 

In de verticale muren van stortbuien 
condenseert al deze waterdamp en dat jaagt 
de complexe stormspiralen aan en  houdt ze 
in beweging. 

In het centrum (het oog) is de druk aan het 
aardoppervlak extreem laag en het 
zeeoppervlak daardoor opgetild. Als de 
cycloon aan land gaat, geeft dat een enorme 
vloedgolf.   

Figuur 6.2.5   De Caraibische cyclonen beginnen vaak als tropische bui boven Afrika en bewegen 
dan met de passaatwind mee de Atlantische Oceaan op. Soms ontwikkelt zich tenslotte een 
tropische cycloon  

Voor de ontwikkeling van een tropische cycloon zijn drie voorwaarde essentieel: 

-  zeewater van tenminste 26 0C  (daarom komen ze bij ons nooit voor) 

-  niet dichter bij de evenaar dan 5 0 anders kan de corioliskracht niet verhinderen dat de 
depressie gevuld wordt.  

-  de atmosfeer moet instabiel zijn wil de tropisiche storing uitgroeien tot een tropische storm. 

Eenmaal boven land sterft zo n cycloon langzaam uit omdat hij geen voeding meer krijgt uit 
warm zeewater. 
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Bijlage 7 Natuurkundige grootheden meten en waarnemen 

In deze bijlage wordt beschreven hoe de luchtdruk, de luchtvochtigheid en de windsnelheid 
gemeten worden.  

7.1 Meting van de luchtdruk 

Een luchtdrukmeter heet een barometer. Als de waarde van de luchtdruk meteen ook 
opgetekend wordt heet het apparaat een barograaf .  

In figuur 7.1.1 is een klassieke combinatie van 
barometer, thermometer en hygrometer weergegeven. 
Het meest linkse glazen been is van de barometer  en 
van boven dicht met vacuüm boven het kwik. Het meest 
rechtse been is ook van de barometer, van boven open 
en bevat een lichtere vloeistof op het kwik, waardoor 
een luchtdrukverandering van 1 mm kwikdruk een 
grotere verandering van het vloeistofoppervlak teweeg 
brengt.   

figuur 7.1.2            

Een aneroïde  
barometer. Het ronde doosje is vacuüm gezogen. Als 
de buiten-luchtdruk afneemt zet de bovenkant van het 
doosje uit en verdraait de wijzer.   

Figuur 7.1.1       

figuur 7.1.3           

Een klassieke barograaf waarin de luchtdruk op een 
langzaam draaiende papierrol wordt geschreven. 
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7.2 Meting van de windsnelheid en windrichting    

Figuur 7.2.1   Cupanemometer met windvaan 

De ronddraaiende cupjes drijven een 
lichtlopende dynamo aan. De spanning over de 
dynamo is een maat voor de windsnelheid. 

Voor gebruik zijn anemometers uitgebreid geijkt. 
Bijvoorbeeld in door ze met een auto door 
stilstaande lucht te bewegen en de aanwijzing 
van de meter te vergelijken met de snelheid van 
de auto. 

De windvaan geeft de richting van de wind door. 
Bijvoorbeeld doordat de vaan gekoppeld is aan 
een draaipotentiometer waarover de spanning 
dan een maat is voor de draaihoek.   

Figuur 7.2.2   Hittedraadanemometer 

Het meetprincipe berust of afkoeling van een 
verwarmingselement. 

 De wind waait langs het hete element waardoor 
dit gekoeld wordt. Dit warmteverlies wordt echter 
(via een regelautomaat) precies gecompenseerd 
doordat er elektrische energie aan het element 
wordt toegevoerd. De temperatuur wordt dus 
constant gehouden.  

De elektrische spanning over het element is zo 
een maat voor de grootte van de windsnelheid.  

Voor gebruik zijn anemometers uitgebreid geijkt. 
Bijvoorbeeld in door ze met een auto door 
stilstaande lucht te bewegen en de aanwijzing 
van de meter te vergelijken met de snelheid van 
de auto      

Figuur 7.2.3   Sonische anemometer 

De sonische anemometer maakt gebruik van 
ultrasone geluidsgolven om wind-snelheid en 
richting te meten. Hierbij wordt het tijdsverloop 
tussen het verzenden en ontvangen van een 
geluidspuls over een bepaalde afstand gemeten. 

Deze anemometers  kunnen de windsnelheid en 
tegelijkertijdde de windrichting bepalen doordat 
ze twee onderling loodrechte snelheden meten.. 
De sonische anemometers kunnen metingen 
verrichten met zeer fijne tijdsresolutie ( 0,05 s of 
beter)  waardoor ze heel geschikt zijn voor 
turbulentiemetingen. Het gebrek aan bewegende 
delen maakt ze ook zeer geschikt voor  
geautomatiseerde weerstations. 
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7.3 De neerslagradar en meting van de windsnelheid in een bui   

Figuur 7.3.1  (=figuur 4 van het boekje) 

De neerslagradar van het KNMI bevindt zich in de 
witte bol die doorzichtig is voor microgolfstraling. 

In de bol bevindt zich een ronddraaiende 
radarantenne die pulsen microgolfstraling uitzendt 
en ook weer opvangt als er weerkaatsing tegen 
waterdruppeltjes heeft plaatsgevonden. 

Uit het tijdsverschil tussen zenden en terug-
ontvangen berekent de radar de afstand tot de 
neerslag en geeft dat weer op de neerslagkaarten, 
die je via allerlei internetsites kunt zien. 

In de neerslagradar zit ook een Dopplerradar-
snelheidsmeter ingebouwd die de snelheid van de 
bui meet. De windsnelheid in een bui is daarmee 
op afstand te meten, echter alleen de component 
van de snelheid  in de zichtrichting . 
Samenwerking met andere neerslagradars (in 
andere plaatsen in west Europa) maakt het soms 
wel mogelijk de echte windsnelheid in een bui te 
berekenen. 

Zo kan ook de windsnelheid in een bui boven de 
Noordzee bepaald worden terwijl daar maar weinig 
meetstations zijn.  

Intermezzo over interferentie van microgolven en radarsnelheidsmeting. 

De radar zendt microgolven uit die tegen de grotere waterdruppels of ijskristallen kunnen 
weerkaatsen. De heengaande en teruggekaatste golven vormen een patroon van staande 
golven dat met de neerslag meebeweegt. Deze staande golven strekken zich ook uit tot de 
radar.  De mixerdiode bij de ontvanger van de radar telt van deze staande golven het aantal 
knopen dat per seconde voorbij komt (de zwevingsfrequentie). Vermenigvuldigd met de 
halve golflengte van de microgolven is dit de snelheid warmee de neerslag beweegt in de 
richting van de radar. Je meet dus eigenlijk de naderings- (of verwijderings-) snelheid. 

Vlak bij de radar is het teruggekaatste signaal natuurlijk heel veel zwakker dan het 
uitgezonden signaal, waardoor de variatie van de spanning over de ontvanger heel gering is 
ten opzichte van de amplitude van die spanning. Maar bij microgolven is de frequentie in de 
orde van 1 GigaHertz terwijl de zwevingsfrequentie in de orde van 1 Hz is. De ontvanger 
hoeft dus niet eens zo heel sloom te zijn om alleen de verandering van de amplitude van de 
spanning te meten. 

Microgolven zijn (transversale) elektromagnetische golven die tegen een geleider kunnen 
weerkaatsen. Bij het reflecterende oppervlak is de amplitude voortdurend minimaal: daar 
bevindt zich altijd een knoop. Plaatsen waar de heengaande en teruggekaatste "golftoppen" 
elkaar ontmoeten zijn de buiken (B). Hier  vallen ook de heengaande en teruggekaatste 
"golfdalen" telkens samen. Dit zijn de plaatsen waar de amplitude van de staande golven 
maximaal is. 
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Plaatsen waar de heengaande golven de teruggekaatste golven voortdurend maximaal 
tegenwerken, zijn de knopen (K). Dit zijn de plaatsen waar de amplitude van de golven 
minimaal is.        

Voor de duidelijkheid zijn de heengaande en teruggekaatste bundels boven elkaar getekend. 
In werkelijkheid lopen ze gewoon door elkaar heen.  

Voorbeeldexperiment over radarsnelheidsmeting:  Gatsometer in de klas  

De zender wordt gevoed met 5 volt. De variaties in de spanning over de mixerdiode (de 
ontvanger die in de gatsometer ingebouwd zit) is heel gering. Maar via een audio voor- en 
eindversterker zijn ze prima te horen en te zien.    

IJking van de gatsometer = golflengtebepaling:  de auto onderbreekt de lichtstraal (de 
blauwe registratie op het beeldscherm) over een afstand van 15 cm (zwarte latje). In die tijd 
zijn er 24 knopen (minima van de rode registratie) gepasseerd bij de ontvanger.  

Dus 2 15/ 25 1,25 cm.  Waarmee deze gatsometer geijkt is : v = frood .1,25 cm/s 

B BK B B BK K K

Reflectie tegen 
waterdruppel

 
microgolf gaat met de 
lichtsnelheid 
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7.4 Meting van de relatieve luchtvochtigheid 

Voor het weer en voor het gevoel is het niet zozeer van belang hoeveel waterdamp er in de 
lucht is. Het gaat er vooral om hoeveel er eventueel nog bij kan door verdamping (koelend 
proces) of hoeveel graden de lucht nog kan afkoelen voordat er condensatie optreedt. 

Vandaar de grootheid: relatieve luchtvochtigheid.   

Figuur7.4.1   haarhygrometer  

Binnenin bevindt zich een mensenhaar die iets van 
lengte verandert als de vochtigheid verandert. Een 
hefboompje op de as neemt de wijzer mee en een 
metalen veertje geeft tegenkracht. 

Voor huis-, tuin- en keukengebruik volstaat een 
haarhygrometer.    

Figuur 7.4.2   Dauwpuntsmeter.  

Voor serieuze metingen (of voor ijking) wordt vaak 
een dauwpuntsmeting gedaan: een voorwerp wordt 
zó ver afgekoeld dat  er condensatie van waterdamp 
op dat voorwerp optreedt. Met die dauwpunts-
temperatuur en de echte temperatuur van de lucht 
wordt in een diagram de relatieve vochtigheid 
afgelezen (zie figuur 23 van het boekje). 

De linker thermometer meet de gewone 
luchttemperatuur. De rechter thermometer meet de 
temperatuur in het ronde stalen doosje. In dat doosje 
wordt ether of een andere snel verdampende 
vloeistof gedaan, zoals ether. 
Met de balg wordt etherdamp uit het doosje 
geblazen. Als het doosje zo koud is geworden dat de 
ronde voorkant beslaat, wordt die temperatuur 
afgelezen: dit is de dauwpuntstemperatuur    

Figuur 7.4.3   Slingerpsychrometer. (letterlijk: 
koudemeter) 

Met zo'n apparaat wordt de relatieve vochtigheid bepaald 
door de temperatuur van een thermometer te meten en 
ook die van een droge thermometer.  Door verdamping 
van water koelt de natte thermometerbol af. Hoe droger 
de lucht, hoe groter de verdamping en daarmee de 
temperatuurverlaging. In een geijkte  tabel is af te lezen 
hoe hoog de relatieve vochtigheid van de omringende 
lucht is.  (zie bijv. 
http://web.mac.com/planeten.paultje/Instrumenten/Psychr
ometer.html   

Deze psychrometer wordt rondgeslingerd om verse 
omgevingslucht om de natte bol te hebben. 

http://web.mac.com/planeten.paultje/Instrumenten/Psychr
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7.5 registreren en verzamelen van metingen en waarnemingen 

Al heel lang zijn metingen en waarnemingen van de weersgesteldheid op allerlei plaatsen 
opgeschreven (bijvoorbeeld in kloosters). Zulke gegevens zijn belangrijk voor klimatologen 
die de ontwikkeling op langere termijn onderzoeken van bijvoorbeeld de luchttemperatuur of 
de neerslaghoeveelheid. 

Werden vroeger alle metingen met de hand gedaan (aflezen van de instrumenten,  kijken 
naar de lucht, noteren en doorseinen) , tegenwoordig is het meeste geautomatiseerd.      

Figuur 7.5.1  automatisch meetstation 

 De auteur inspecteert een meetstation 
in de Provence.  

Dit station heeft een accu en 
zonnecellen om die accu te laden.  
De metingen worden radiografisch 
doorgeseind.   

Van vele meetstations overal op de wereld, van de satellieten van meteosat en van collega s 
krijgen de meteorologische instituten de meetwaarden nu on-line binnen.    

Figuur 7.5.2  

Schematisch overzicht 
van de (enorme) 
datastromen 
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Bijlage 8 Klimaatmodellen  

In deze bijlage wordt, na de algemene inleiding, eerst een voorbeeld gegeven van een (sterk 
vereenvoudigd) model voor klimaatverandering door het broeikaseffect.  

In de tweede paragraaf een kort verhaal over de bijdragen van zeestromen en in de derde 
paragraaf  staat een verwijzing naar de uitgebreide site van het KNMI en tenslotte een 
waarschuwing voor lichtvaardig geloof in voorspellingen en effecten van maatregelen. 

8.1 Inleiding  

De klimatologie houdt zich bezig met de gemiddelde waarden over een lange reeks van 
jaren van: temperatuur, neerslag, zonne-uren, windkracht, stormduur e.d. Deze gemiddelden 
vormen dan het klimaat op die plaats, in dat land of regio of zelfs van de hele aarde..   

Iedere dag kun je op de t.v. in het journaal zien wat voor die dag de normale temperatuur is 
en soms hoeveel neerslag in die maand normaal is. Deze normale waarden zijn dus 
onderdeel van het klimaat. 

Tot ver in de 20e eeuw bestond klimatologie eigenlijk alleen uit het bijhouden (of opsporen) 
van zo lang mogelijke reeksen metingen. Uit die waarneemreeksen werd soms door 
extrapolatie (= doortrekken van de grafiek in een gebied waar je geen metingen meer hebt) 
een verwachting voor een klimaatsverandering  gedestilleerd. Maar domweg een grafiek 
doortrekken is niet erg wetenschappelijk, omdat niet uitgegaan wordt van oorzaak-en-gevolg-
berekeningen. 

Sinds de uitvinding van rekenautomaten wordt getracht ook voor de langere termijn (één of 
een paar weken vooruit) weersverwachtingen te berekenen op eenzelfde soort manier als 
dat (met succes) gebeurt voor de meerdaagse verwachting. Door wereldwijde samenwerking 
en bundeling van rekenkracht, draaien er tegenwoordig continu veel verschillende numerieke 
simulaties van de processen in de hele atmosfeer (en de oceanen !) of slechts in een land of 
regio. Bundeling van de resultaten van die verschillende modellen levert dan de 
verwachtingen op zoals die te zien zijn bijvoorbeeld op de site van het KNMI: 

http://www.knmi.nl/publications/fulltexts/folderweerenwater.pdf.  

Maar jaren vooruit de waarden van de weergrootheden (bijvoorbeeld de temperatuur van de 
lucht 1 m boven de grond op een bepaalde plaats op een bepaalde dag) berekenen, dat lukt 
niet en zal ook niet lukken. Daarvoor is het weer letterlijk veel te onvoorspelbaar.  

Wel kunnen klimatologen verwachtingen uitrekenen over bijvoorbeeld de maandgemiddelde 
waarden van bijvoorbeeld de temperatuur, al zijn de marges nog ruim. Ook zijn de 
verwachtingen niet eensluidend voor de verschillende klimaatmodellen. 

Deze wetenschappelijke klimaatmodellen zijn ingewikkeld en vooral heel groot: op heel veel 
roosterpunten worden op heel veel tijdstippen achter elkaar telkens de waarden van vele 
grootheden berekend. Zulke modellen zijn ongeschikt om zelf mee te rekenen. En als je het 
wel zou mogen en kunnen, zou je waarschijnlijk niet begrijpen wat je aan het doen bent. 

Daarom vind je in de volgende paragraaf en in Experiment 10 een heel eenvoudig model dat 
toch goed inzicht geeft in de werking van het broeikaseffect.  

8.2 Om zelf aan te rekenen: Model A en B van het klimaat. 

In dit klimaatmodel laten we de aarde en de atmosfeer vanaf 0 0 C opwarmen of afkoelen 
door instraling en uitstraling, totdat er evenwicht is bereikt. In zo n rekenmodel kun je de 
verschillende parameters (broeikaseffect en albedo bijvoorbeeld) een andere waarde geven 
en dan opnieuw de evenwichtstoestand uit laten rekenen.  Verandering van temperatuur 
door bijvoorbeeld meer broeikaseffect is zo te achterhalen.  

http://www.knmi.nl/publications/fulltexts/folderweerenwater.pdf
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In het eerste model A doen we net alsof het aardoppervlak overal dezelfde temperatuur 
heeft, alsof de atmosfeer overal op aarde dezelfde temperatuur heeft en alsof de instraling 
van de zon overal op aarde even groot is.  

In het tweede model B verdelen we de aarde in twee gebieden: de tropen en de niet-tropen 
die we voor het gemak de "polen" noemen. 

a   Klimaatmodel A met uniforme atmosfeer en uniform aardoppervlak  

Figuur 8.2.1 

Energiestromen 
naar en van de 
aarde en de 
atmosfeer  
per m2 van het 
aardoppervlak 

(Zie ook figuur 17 
van het boekje.) 

Dit model (figuur 8.2.1 en figuur 8.2.2) werkt als volgt: 

- De buitenkant van de atmosfeer van de aarde ontvangt van de zon elke seconde  
P_zon = 1365 J  kortgolvige stralingsenergie per m2 van de doorsnede van de aarde (zie 
paragraaf 3.1 van het boekje). Per m2 van het hele aardoppervlak is dit P_zon / 4.  

- De atmosfeer is zo goed als doorzichtig voor dit zonlicht. Een deel (Prefl) van het zonlicht  
wordt echter weerkaatst door het aardoppervlak en de wolken:     Prefl = albedo * Pzon   

(zie paragraaf 3.1 van het boekje).   De instraling in 1 m2 aardoppervlak is dan:  
(1-albedo)*P_zon / 4 , de eerste term in het rechterlid van regel 2 van het model.   

Figuur 8.2.2    Modelregels  van model A 

1    P_uit_atm = 2*epsilon*sigma*T_atm^4 
2   P_in_aarde = (1-albedo)*P_zon/4 + 0,5*P_uit_atm 
3   P_uit_aarde = sigma*T_aarde^4 
4   P_in_atm = epsilon*P_uit_aarde 
5   dT_aarde = (P_in_aarde-P_uit_aarde) * dt/wc_aarde

 

6   T_aarde = T_aarde + dT_aarde 
7   dT_atm = (P_in_atm - P_uit_atm) * dt/wc_atm 
8   T_atm = T_atm + dT_atm 
9   t = t+dt 
10 dagen=t/(24*60*60) 
11  als dagen>dagen_eind dan stop eindals 

Startwaarden 
P_zon = 1365    ' W/m^2

 

sigma = 5,70e-8 
epsilon=0,78 
albedo=0,31 
wc_aarde = 3e6     
wc_atm = 10e6 
T_aarde = 273    ' K 
T_atm = 273      ' K 
t = 0 
dt = 6000        ' s 
dagen_eind=250 

- Alle voorwerpen met een temperatuur boven 0 K zenden elektromagnetische straling uit. 
De aarde en de atmosfeer dus ook, maar dit is onzichtbare langgolvige straling (infrarode 
straling, zie paragraaf 3.2 van het boekje). In bijlage 2 wordt uitgelegd dat deze uitstraling 
zeer sterk toeneemt met de temperatuur, zelfs evenredig met de vierde macht van de 
temperatuur.  Algemeen blijkt voor uitgezonden elektromagnetische straling te gelden: 
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Wet van Stefan-Boltzmann :   4

totaalP T  ,   mits dit een zwarte straler is. 

met:  totaalP  is het totale uitgestraalde vermogen in Watt per vierkante meter ( 2Wm ),  

T is de absolute temperatuur in Kelvin ( K ) en  
is de constante van Stefan-Boltzmann: 8 2 45,67 10 Wm T

  
Een zwarte straler is een voorwerp dat voldoet aan de wet van Stephan-Boltzman.  
Het  blijkt namelijk dat zo n voorwerp elektromagnetische straling van de betreffende 
golflengte ook voor 100 % absorbeert (vandaar de naam zwarte straler).  
Het aardoppervlak is in het infrarode gebied een bijna perfecte zwarte straler.  
Het langgolvige uitgaande vermogen van het aardoppervlak wordt zo in regel 3 
berekend. 

- Maar de atmosfeer is voor infrarode straling geen zwarte straler en dus ook geen 
perfecte absorbeerder.  Alleen de broeikas-gassen (water, waterdamp, CO2, CH4, enz.) 
absorberen deze langgolvige straling. Dit wordt verrekend met de factor epsilon.  
Vandaar regel 4. 

- Zowel het aardoppervlak als de atmosfeer stralen dus langgolvige energie uit, over het 
hele boloppervlak van de aarde.  Het aardoppervlak verliest energie door straling naar 
boven maar de atmosfeer verliest energie door straling naar boven en naar beneden.  
Omdat de atmosfeer geen zwarte straler is, geldt voor de uitstraling ook de factor epsilon. 
Het langgolvige uitgaande vermogen uit de atmosfeer wordt zo in regel 1 berekend. 

- Het aardoppervlak ontvangt kortgolvige straling van de zon en langgolvige straling van de 
atmosfeer.  Het netto vermogen dat het aardoppervlak ontvangt wordt dus telkens  in 
regel 2 berekend. 

- Als de netto stralingsbalans van het aardoppervlak positief is, wordt het aardoppervlak 
warmer.  De verhouding tussen de temperatuurstijging en de toegevoerde energie heet 
de warmtecapaciteit (wc). Hiervoor is een ruwe schatting gemaakt : 1 m diepe laag water 
(70 %) en  1 m diepe laag zand (30%). De temperatuurstijging van het aardoppervlak 
wordt in regel 5 berekend voor de duur van dt. In het model staat dt ingesteld op 10 
minuten. 

- In regel 6 wordt de temperatuurstijging opgeteld bij de (oude) temperatuur, zodat 
T_aarde na deze rekenrun de nieuwe waarde krijgt. 

- De langgolvige straling die het aardoppervlak uitzendt wordt voor een deel (epsilon) in de 
atmosfeer geabsorbeerd door de broeikasgassen. Via intermoleculaire botsingen wordt 
deze geabsorbeerde energie verdeeld over alle atmosferische gassen (regel 4 van het 
model). Maar de broeikasgassen in de atmosfeer zenden zelf ook straling uit.   
Op dezelfde manier als in regel 5 wordt zo in regel 7 de temperatuurstijging van de 
atmosfeer berekend en in regel 8 de nieuwe temperatuur van de atmosfeer.   
De warmtecapaciteit is geschat door een luchtkolom van 8 km hoog met een dichtheid 
van 1.3 kg/m3 te beschouwen en de soortelijke warmte uit Binas te halen. 

- Regel 9 behelst de opdracht de rekenstappen nogmaals uit te voeren, nu met de 
vernieuwde waarden van alle linkerleden van de modelregels. 

- Omdat het sekonden-aantal zo groot wordt, rekent regel 10 het aantal dagen voor je uit. 

- Regel 11 zorgt er voor dat de computer niet eeuwig door blijft rekenen.  

In de kolom Startwaarden geef je aan met welke waarden van de constanten gerekend moet 
worden en met welke waarden van de grootheden je de berekeningen wilt beginnen.  

In figuur 8.2.2 is voor 0 o C gekozen als beginwaarde voor de temperatuur, zowel van het 
aardoppervlak als van de atmosfeer.  

De waarde van de albedo is een ruw geschatte gemiddelde waarde over de hele aarde. 
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Als het goed is veranderen de temperaturen in het begin van de berekeningen, maar 
stabiliseren ze als er evenwicht is ontstaan tussen opwarming door instraling en afkoeling 
door uitstraling.   

Figuur 8.2.3 

  

Model A  
in Coach 

B  Model met tropen en poolstreken 

Model A simuleert de hele aarde met overal dezelfde temperatuur van het aardoppervlak, 
overal dezelfde temperatuur in de atmosfeer en overal dezelfde instraling van de zon.  Maar 
dat is natuurlijk een erg grof model. 

Een eerste verfijning is aan te brengen door de aarde te verdelen in tropen en polen . 
Voor de tropen nemen we in model B het gebied tussen 300 ZB en 300 NB.  Dat oppervlak 
is de helft van het hele aardoppervlak.  (zie het wiskundig intermezzo op pagina 36 van 
Experimenten)  Voor de polen nemen we de rest van het aardoppervlak. 

Door de hogere zonnestand is in de tropen de gemiddelde instraling door de zon ongeveer 
anderhalf maal zo groot als de instraling in de polen (zie het wiskundig intermezzo op pagina 
36 van de Experimenten).  Tenminste als we net doen alsof de aardas loodrecht op de 
ecliptica staat en er dus geen seizoenen zijn.  

Als er geen atmosfeer en geen oceanen zouden zijn,  zouden de tropen dus  veel warmer 
zijn dan ze nu zijn en de poolstreken veel kouder. Maar in paragraaf 3.4 van het boek heb je 
gezien dat de atmosfeer en de oceanen een grote rol spelen in de energiebalans.  

figuur  8.2.4   = figuur 20 in het boek 

Het energietransport door de atmosfeer en 
de zeestromen vanuit de tropen naar de 
gematigde breedtes en verder  richting de 
poolstreken, is ruwweg evenredig met de 
temperatuurgradient. 

In model B wordt gerekend met de 
evenredigheidsconstante mu  :  

Ptransport =   mu * (Tatm_trop -Tatm_pol)  
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8.3 Zeestromen doen ook een duit in de zak  (zie ook: nina_wk-vwo_8 artikelen) 

In de Algemene Circulatie, en dus ook in het klimaat, speelt het zeewater een hele grote rol: 

Zonne-energie wordt door het wateroppervlak geabsorbeerd en voor een deel aan de lucht in 
de atmosfeer afgegeven, voornamelijk als latente warmte in waterdamp. En die latente 
warmte komt vrij bij condensatie van waterdamp in de lucht. Maar dat kan heel ergens 
anders gebeuren dan waar het zeewater verdampt is, zelfs aan de andere kant van de 
aarde. 

Maar het zeewater kan de energie ook meenemen in zeestromen en elders afgeven aan de 
lucht in de atmosfeer. Zo kan warmte ook over duizenden kilometers over de aardbol 
getransporteerd worden en een bijdrage leveren aan de totale warmteflux van de tropen naar 
de subtropen, naar de gematigde breedtes en tenslotte naar de poolstreken. 

Om een idee te krijgen van het belang van de zeestromen voor het klimaat in Europa: 

Tussen 300 NB en 600 NB geeft de Atlantische Oceaan gemiddeld ongeveer 130 W/m2 af 
aan de atmosfeer. Hiervan neemt de latente warmte 65 % voor zijn rekening, 10 % is directe 
opwarming van de lucht door contact met het zeewater en 25 % is infrarood dat door het 
zeeoppervlak wordt uitgestraald en door de broeikasgassen in de atmosfeer wordt 
geabsorbeerd (ook ongeveer evenveel infrarode uitstraling door het zeeoppervlak wordt niet 
geabsorbeerd en verdwijnt de ruimte in). 

Voor het hele noordelijk halfrond is de geschatte totale noordwaartse warmteflux door de 
stroming van lucht en water tussen 300 NB en 400 NB  bijna 6 PW (1 PW = 1.1015 W). 
Op lager en hogere breedtes is het minder: 3 PW op 10 0 NB en 2,2 PW op 70 0 NB.    

Figuur 8.3.1 
Geschatte bijdrage van de 
zeestromingen in de Atlantische 
oceaan aan het noordwaartse 
warmtetransport tussen 30°ZB en 
60°NB (rode lijn met symbolen).  
De blauwe onderbroken lijn en de 
dubbele pijlen geven een ruwe 
tweedeling aan tussen de 
bijdragen 
van de subtropische 
oceaanwervel en van de Thermo-
Haliene Circulatie. 
Hierbij is de bijdrage van de THC 
waarschijnlijk wat overschat  

Vergelijking van bovenstaande getallen en figuur 8.3.1. leert dat de Atlantische Oceaan op 
10 0 NB maar liefst 40 % van de noordwaartse warmteflux voor zijn rekening neemt.  

Op 400 NB is dat nog maar 8 % en op 60 0 NB 6 %, hetgeen betekent dat wij in West Europa 
onze warmte niet rechtstreeks uit het zeewater krijgen. Het zijn de atmosferische depressies 
en hoge drukgebieden die ons de warmte bezorgen.  Deze warmte is wel voor een deel de 
latente warmte die in de subtropen door de Atlantische Oceaan in de atmosfeer is gestopt.     
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figuur 8.3.2  

De oppervlaktecirculatie 
(zwarte pijlen) en de 
verdeling van de 
gemiddelde oppervlakte-
temperatuur in de Noord-
Atlantische Oceaan, 
aangegeven met 
isothermen. 

De circulatie van water 
diep in de oceaan is 
(heel) verschillend van de 
zeestromen aan het 
oppervlak en hier niet 
weergegeven.  

Oceanografisch Intermezzo: 
Luchtbewegingen (wind) worden veroorzaakt door horizontale verschillen in luchtdruk 
(gradientkracht) en de draaiing van de aarde (corioliskracht). Voor zeewater geldt dit ook. 

Een horizontaal verschil in luchtdruk in de atmosfeer wordt voornamelijk bepaald door een 
horizontaal temperatuurverschil van de hele troposfeer tot aan de tropopauze. 

In de oceaan speelt behalve het temperatuurverschil ook het zoutgehalte een belangrijke 
rol: koud water is dichter dan warm water (behalve beneden 4 0C) maar zout water is ook 
dichter dan zoet water. Daardoor kan warm tropisch zeewater waaruit veel water is 
verdampt, en dat dus zouter is geworden, toch "zwaarder" zijn dan minder warm zeewater in 
de subtropen.  

De "motor" achter de algemene atmosferische luchtcirculatie is  het temperatuurverloop van 
de tropen naar de poolstreken. Maar de "motor" achter de zeestromen wordt gevormd door  
zowel de temperatuurverschillen als de verschillen in zoutgehalte. Dat maakt de samenhang 
nogal complex.   

Er is nog een verschil tussen grootschalige luchtstromen en zeestromen: De vorm van het 
verticale temperatuurprofiel in de atmosfeer is tamelijk constant, door verticale bewegingen 
van de lucht. In de oceanen is dat heel anders, daar vindt veel minder verticale beweging 
plaats. Vandaar dat in figuur 8.3.2. te zien is dat zeestromen ook tegen de 
temperatuurgradiënt in kunnen zijn. 

 

8.4 Klimaatscenario's 

Om zinnige adviezen aan politici en andere beleidsmakers te kunnen geven inzake het 
klimaatdebat , werken vele instituten op de wereld dus aan klimaatmodellen waarmee de 

effecten van het menselijk handelen (antropogene oorzaken) op het klimaat (vooral de 
gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheden) berekend geschat worden.  
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Figuur 8.4.1  Het  vermaarde 
diagram van Hawaii.  

Temperatuurstijging en CO2 

concentratie zijn overduidelijk 
gekoppeld. 

Toch is er ook veel kritiek op de 
politiek die tegen hoge kosten  
de CO2 uitstoot wil terugdringen. 

 

Het is helemaal niet zeker dat de 
gemiddelde temperatuur dan 
weer zal dalen of zal 
stabiliseren.  

Critici willen ook  meer aandacht 
voor studie naar maatregelen 
die ongewenste gevolgen 
kunnen bestrijden.  

Maar ook het KNMI maant tot voorzichtigheid als het gaat om de interpretatie en de 
bruikbaarheid voor beleid: 

De uitkomsten van de modelberekeningen van de toekomstige temperatuurstijging op aarde 
verschillen onderling aanzienlijk. Dit hangt samen met onzekerheid over de toekomstige 
bevolkingsgroei en de economische, technologische en sociale ontwikkelingen, en de 
daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgassen en stofdeeltjes.  
Daarnaast begrijpen we de complexe processen in de atmosfeer nog maar ten dele. Zo is de 
invloed van waterdamp, wolken sneeuw, en ijs op de stralingshuishouding en de temperatuur 
nog niet goed gekwantificeerd. Sommige processen worden in de modelberekeningen zelfs 
nog helemaal niet meegenomen. Zo heeft geen van de gebruikte klimaatmodellen een 
actieve koolstofkringloop. Bovendien zijn er grenzen aan de voorspelbaarheid van complexe 
systemen zoals het klimaatsysteem.

 

Voor ons in west Europa is niet alleen de atmosfeer met al zijn processen en energiestromen 
van belang voor het klimaat, maar ook de oceanen spelen een grote rol. Vooral door de 
wereldomspannende golfstroom, waarvan we niet weten hoe stabiel die is. En zelfs vanuit de 
Pacific doet nog Nina (en broertje Nino) nog mee. 

Het geheel van alle processen die ons klimaat bepalen is dan ook zo complex en zo 
uitgebreid dat oceanograaf Hendrik van Aken van het NIOZ op Texel er van zegt: 

Pas sinds het begin van de jaren negentig wordt de Golfstroom nauwlettend in de gaten 
gehouden. Maar voordat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen de normale en de 
abnormale variaties in de oceaanstromen, zijn we al decennia verder. Er is nu nog lang niet 
genoeg data voorhanden om de theorieën aan de ervaring te toetsen. 
Dit geldt trouwens voor alle beschikbare klimaatmodellen om broeikaseffecten goed te 
kunnen voorspellen. De modellen van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) van de VN laten allemaal zien dat de aarde opwarmt. Maar daar heb je helemaal 
geen complexe modellen voor nodig. Die berekening kun je ook zo wel maken. De rapporten 
van het IPCC laten verder ook zien dat alle klimaatmodellen verschillen. Zo varieert de 
voorspelde zeespiegelstijging van 30 tot 80 cm. Voor exactere voorspellingen hebben we 
nog niet genoeg meetgegevens en zijn onze computers te langzaam. Waarschijnlijk duurt het 
nog een paar decennia tot computers wel snel genoeg zijn. Nu worden de modellen vooral 
met elkaar vergeleken. Als ze allemaal hetzelfde voorspellen, blijven we ze gebruiken.

  

Kortom: er is nog een boel werk aan de winkel voor meteorologen, oceanografen en 
aanverwante wetenschappers.    (de auteur)  
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