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Probleemstelling

Wat gebeurt er als je met 
een ongeopende zak chips 
een hoge berg op loopt? 

Presenter
Presentation Notes
Aan het eind van de les komt deze probleemstelling terug en proberen we er klassikaal een antwoord op te geven.

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/%7Ejra519/vraagteken%2520poppetje.gif&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/%7Ejra519/&usg=__XR1xX_jeF0iWhQBMhICWFxvIXmg=&h=419&w=195&sz=3&hl=nl&start=22&tbnid=G8KMnVGQ8oI1TM:&tbnh=125&tbnw=58&prev=/images%3Fq%3Dvraagteken%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D18
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Wat is een luchtsoort?

luchtsoort = luchtmassa 

Lucht die over een gebied van enkele honderden kilometers 
dezelfde eigenschappen heeft.

temperatuur en vochtigheid

Luchtsoorten

Presenter
Presentation Notes
Aan het eind van de theorie van de vorige les ging het over luchtsoorten die elkaar ontmoeten. Als de lucht over een gebied met een omvang van minstens enkele honderden kilometers overal ongeveer dezelfde eigenschappen heeft, dan spreken we van een bepaalde luchtsoort of luchtmassa. Er mogen natuurlijk wel plaatselijke verschillen zijn, maar die moeten betrekkelijk klein zijn. Boven onze omgeving komen verschillende luchtsoorten voor. Voor het maken van een weerbericht is het voor de meteoroloog belangrijk om te weten wat de eigenschappen zijn van de lucht die over Nederland stroomt. Gaat het bijvoorbeeld om warme of koude lucht, is de lucht vochtig of droog, komt er bewolking in voor waar regen of sneeuw uit kan gaan vallen, enzovoort. Nu blijkt dat met name de temperatuur en de vochtigheid kenmerkend zijn voor een bepaalde luchtsoort.De satellietfoto geeft een idee van de luchtsoort. De groenige kleur (in het zuiden) duidt op subtropische lucht, dit is warme en vaak vochtige lucht. De blauwe kleur duidt op polaire lucht, dit is koude en droge lucht. De rode kleur geeft aan dat er droge, koude lucht vanuit de troposfeer omlaag komt. Dit veroorzaakt vergroot de kans op dynamisch weer met neerslag.De foto is van woensdag 22 september 2010, 06.00 UTC.
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Wat is een brongebied?

Het gebied waar de luchtsoort zich vormt.

 homogene ondergrond over groot gebied 
met ongeveer zelfde temperatuur en vochtigheid

 stagneren van de lucht

m = maritiem c = continentaal

uitgestrekte uitgestrekte uitgestrekte uitgestrekt
zee sneeuw woestijn bos

Luchtsoorten

Presenter
Presentation Notes
Het gebied waar een luchtsoort zich vormt, heet het brongebied. De eigenschappen van het brongebied drukken een stempel op de luchtsoort die ontstaat. Zo'n brongebied moet een homogene ondergrond hebben, met overal ongeveer dezelfde temperatuur en vochtigheid. Verder moet de lucht er lang genoeg blijven hangen om de eigenschappen aan te nemen: de lucht moet in zo'n brongebied stagneren of vrijwel stilstaan. Het best wordt aan deze eisen voldaan in hogedrukgebieden boven zee, boven uitgestrekte sneeuwvelden (Siberië), boven woestijnen (Sahara) en boven gelijkmatig begroeide gebieden zoals bossen en steppen. Van belang voor de eigenschappen van de lucht, met name voor de vochtigheid, is of het brongebied boven zee ligt of boven land. We spreken van maritieme lucht als het brongebied boven zee ligt en van continentale lucht als het brongebied boven land ligt.Foto’s van oceaan, woestijn en bos in deze dia van: http://www.freenaturepictures.com/
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Transformeren

De luchtsoort krijgt langzaam andere eigenschappen.

De eigenschappen van een luchtsoort hangen af van:
• het brongebied
• de afgelegde weg
• de tijd

Luchtsoorten

Presenter
Presentation Notes
Als een luchtsoort in het brongebied ontstaan is, komt er een moment dat de lucht zich gaat verplaatsen naar andere gebieden. In die andere gebieden wijken de omstandigheden af van die in de 'geboortestreek'. Dat heeft tot gevolg dat de luchtsoort langzamerhand andere eigenschappen gaat krijgen. We zeggen dat de luchtsoort transformeert.De eigenschappen van een luchtmassa bij aankomst in Nederland hangen af van:het brongebied (bijvoorbeeld Siberië)de weg die de lucht heeft afgelegd (via Rusland of over de Oostzee)de tijd die de lucht onderweg is (is hij langzamerhand wat opgewarmd of afgekoeld of ging de aanvoer daarvoor te snel).
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Luchtsoorten
Luchtsoort Afkorting Brongebied Kenmerken 

arctische 
lucht

AL Poolstreken 
(Groenland)

koud en droog, warmt onderweg iets op en 
neemt onderweg wat vocht op

polaire lucht PL Gematigde 
breedten
(40°-80°)

c: droog en koud in de winter en warm in 
de zomer
m: vochtig en normaal of zacht

tropische 
lucht

TL Subtropen c: warm en droog
m: warm en vochtig

equatoriale 
lucht

EL Equatoriale 
lagedrukzone

warm en vochtig

Luchtsoorten

Presenter
Presentation Notes
Luchtsoorten worden ingedeeld naar de geografische positie van de brongebieden. Ze worden aangeduid met twee (hoofd)letters, voorafgegaan door een m bij lucht van maritieme oorsprong is en door een c bij continentale oorsprong. Deze tabel geeft een overzicht van de luchtsoorten, hun afkortingen, waar ze ontstaan en wat hun kenmerken zijn.
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Luchtsoorten: in Nederland

wm = warme massa
km = koude massa

Luchtsoorten

Presenter
Presentation Notes
Dit zijn de luchtsoorten waar Nederland mee te maken kan hebben.wm = 	warme massa       de temperatuur van de lucht op 1,5 meter hoogte > de temperatuur aan de grondkm  = 	koude massa         de temperatuur van de lucht op 1,5 meter hoogte < de temperatuur aan de grondm = maritiemc  = continentaalPL = polaire luchtTL = subtropische lucht
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Aan elkaar grenzende luchtsoorten

de overgangszone tussen twee 
aan elkaar grenzende 

luchtsoorten
= 

front

Aan elkaar grenzende luchtsoorten

Presenter
Presentation Notes
In onderstaande figuur ontmoeten twee luchtsoorten elkaar. De bovenste helft is de koude lucht en de onderste helft is de warme lucht. Op de lijn in het midden komen deze twee luchtsoorten elkaar tegen. Ze draaien geleidelijk in elkaar.Waar twee luchtsoorten aan elkaar grenzen, veranderen de eigenschappen van de lucht, zoals temperatuur en vochtigheid, vaak sterk over korte afstand. De overgangszone tussen twee verschillende luchtsoorten is smal, enkele tientallen kilometers breed. Zo'n overgangszone heet een front. Als twee verschillende luchtsoorten elkaar tegenkomen is het onvermijdelijk dat de ene luchtsoort de andere verdringt. De koudere luchtsoort is zwaarder en dringt dus onder de warme luchtsoort door. De warme luchtsoort wordt dus gedwongen om tegen de koude luchtsoort op te glijden en dus te stijgen. Dit is een langzaam proces. De verschillen tussen twee luchtsoorten zijn dus niet alleen aan het aardoppervlak merkbaar; ook op grotere hoogte vind je ze terug. Een front staat niet loodrecht op het aardoppervlak, maar helt naar voren of naar achteren. Trekt er een front voorbij, dan komen we van de ene luchtsoort terecht in de andere. Met andere woorden: het weer slaat om.
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Koufront en warmtefront

warmtefront

koufront

Frontaal systeem

Presenter
Presentation Notes
Een front is dus de scheiding tussen twee luchtsoorten. Als koude lucht wordt verdrongen door warme lucht, dan glijdt de opdringende warme lucht tegen de koude lucht op. Dat is in de richting waarin de luchtsoorten bewegen. Het scheidingsvlak tussen de koude en de warme lucht is in dit geval een warmtefront. Als de warme lucht wordt verdrongen door koude lucht, dan wrikt de koude lucht zich onder de warme lucht. De warme lucht wordt weer gedwongen om tegen de koude lucht op te stijgen, maar nu tegen de bewegingsrichting in. Deze frontale zone is het koufront. Een koufront helt tegen de verplaatsingsrichting in. Een koufront wordt op weerkaarten aangegeven met een blauwe lijn met driehoekjes.Een warmtefront bestaat uit een rode lijn met halve bolletjes.
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Occlusie

4

21

3

Frontaal systeem

Presenter
Presentation Notes
Een occlusie is een combinatie van het koufront en het warmtefront. Hier is weergegeven hoe een occlusie ontstaat. De koude lucht verdringt de warme lucht sneller dan dat de warme lucht de koude lucht verdringt. Oftewel, het koufront beweegt sneller dan het warmtefront. Het koufront haalt het warmtefront dus in. Daar waar het koufront het warmtefront heeft ingehaald, noemen we het front een occlusie.
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Passage van een frontaal systeem

Frontaal systeem

Presenter
Presentation Notes
Voordat een frontaal systeem passeert, zitten we eerst in de koude lucht. Het warmtefront komt langzaam dichterbij. Het warmtefront helt voorover. De helling is klein, zodat de warme lucht langzaam en geleidelijk opglijdt tegen de koude lucht. De snelheid waarmee de warme lucht stijgt, is enkele cm/s. Ver voor het front uit, dus op honderden kilometers afstand, nemen we de warme lucht al waar in de hogere luchtlagen, dat is op zo’n 8 tot 10 kilometer hoogte. De eerste hoge bewolking vormt zich. Naarmate het warmtefront dichterbij komt, neemt de bewolking toe en valt er neerslag uit. De wind draait tegen de wijzers van de klok in (krimpt) en trekt aan. De luchtdruk daalt, eerst langzaam en vlak bij het front sneller.Na het passeren van het warmtefront zijn we terecht gekomen in het gebied tussen het warmtefront en het koufront, de zogenaamde warme sector. Meteen na het warmtefront stijgt de temperatuur. De wind draait met de wijzers van de klok mee (ruimt) en neemt nauwelijks in kracht af. De luchtdruk verandert niet. Soms klaart het in de warme sector op en blijft het droog. Vaak is het echter egaal bewolkt en valt er wat motregen.Als het koufront nadert neemt de bewolking toe. De koude lucht dringt met geweld onder de warme lucht, waardoor de warme lucht snel stijgt. De stijgsnelheden zijn enkele m/s. Hierdoor bereiken de wolken grote hoogtes. Vlak voor het koufront ontstaan hierdoor soms heftige regen- of onweersbuien. De wind draait tegen de wijzers van de klok in (krimpt) en het gaat veel harder waaien. De luchtdruk daalt. Als het koufront passeert, draait de wind sterk met de wijzers van de klok mee (ruimt). Op dat moment waait het het hardst en is de luchtdruk het laagst. Na de koufrontpassage stijgt de luchtdruk weer en neemt de wind weer wat af. Na het koufront komen we weer in de koude lucht terecht. Meestal is deze lucht nog een stuk kouder dan de koude lucht aan de voorkant van het frontaal systeem.Als het koufront het warmtefront al heeft ingehaald, dan passeert de occlusie. Een occlusiepassage vertoon de kenmerken van een koufront en een warmtefront. De warme sector ontbreekt.
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Luchtdruk

Luchtdruk

Presenter
Presentation Notes
Alles op aarde heeft een gewicht. Iedereen kan hier op aarde leven, doordat we door de aarde aangetrokken worden. Lucht wordt dus ook door de aarde aangetrokken. Daardoor heeft lucht ook een gewicht. Luchtdruk is het gewicht van een kolom lucht op het aardoppervlak. Die luchtkolom is enkele tientallen kilometers hoog en die drukt als het ware op het aardoppervlak en alles wat daar op aanwezig is. Hoe hoger je komt, des te kleiner de luchtkolom boven je is. De lucht wordt dus steeds minder zwaar. Daardoor neemt de luchtdruk af als je steeds hoger gaat.Hetzelfde geldt ook voor water. Water heeft ook een gewicht en levert dus ook druk. Als je het zwembad in duikt kan je die druk duidelijk voelen. Hoe dieper je onder water zwemt, des te meer last je van je oren krijgt. Dat komt dus door de druk van het water. 
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Het isobarenpatroon

Luchtdruk

Presenter
Presentation Notes
De eenheid van luchtdruk is millibar (mbar) of hectopascal (hPa). Een gebied waar de druk relatief hoog is, wordt een hogedrukgebied genoemd, bijvoorbeeld 1030 hPa, aangegeven met de hoofdletter H. Een gebied waar de druk relatief laag is, wordt een lagedrukgebied genoemd, bijvoorbeeld 980 hPa, aangegeven met de hoofdletter L. Het luchtdrukpatroon wordt afgelezen van een weerkaart. De lijnen van gelijke druk heten isobaren. 
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Hoog en laag

H L

Luchtdruk

Presenter
Presentation Notes
In hogedrukgebieden treden dalende luchtbewegingen op. Hierdoor lost eventuele aanwezige bewolking op. Hogedrukgebieden geven in het algemeen aanleiding tot fraai weer. In een lagedrukgebied vinden stijgende luchtbewegingen plaats. Hierdoor ontstaat bewolking en vaak gaat dit gepaard met neerslag. De fronten komen dus voor bij lagedrukgebieden.

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://strandwandelaar.web-log.nl/strandwandelaar/images/2008/07/01/zon1.jpg&imgrefurl=http://strandwandelaar.web-log.nl/strandwandelaar/2008/07/de-zon.html&usg=__qM8aEvmaVrj_8g8hHdZFS15SYgw=&h=330&w=300&sz=11&hl=nl&start=35&itbs=1&tbnid=pzEJRRqcTCj5wM:&tbnh=119&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dzon%26start%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://blogsimages.skynet.be/images_v2/000/045/508/20070304/dyn006_original_371_272_gif_45508_330702e1707a9e1f9e02858f802aa33e.gif&imgrefurl=http://ploeg4b.skynetblogs.be/post/4239717/w-o-l-k&usg=__XzhHegCu4T9kLMjhdHP8i0yvKYI=&h=272&w=371&sz=15&hl=nl&start=39&itbs=1&tbnid=ftU8W5JFvm9vpM:&tbnh=89&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dwolk%26start%3D36%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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Een depressie

Luchtdruk

Presenter
Presentation Notes
Een depressie is een gebied met lage luchtdruk die ontstaat in het grensgebied tussen twee verschillende luchtsoorten. Bij een depressie hoort een frontaal systeem. Een depressie zou je voor kunnen stellen als een enorme atmosferische stofzuiger op zijn 8 tot 10 km hoogte, die de lucht naar boven zuigt. (Dit is een satellietbeeld van de waterdamp in de atmosfeer.)



KNMI - Lesmodule Weer - maart 2012
Theorie Depressies17

Wat is wind?

Wat is wind?
verplaatsing van lucht

Waarom is wind belangrijk?
(meteorologisch gezien)

transport van warmte, vocht en bewolking

Wind

Presenter
Presentation Notes
Wat is wind? Wind is een verplaatsing van lucht.Waarom is wind meteorologisch gezien belangrijk? Wind zorgt voor het transport van warmte, vocht en bewolking.

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://herfstinhetland.web-log.nl/KLEURPLATEN/Wind/A4-WEER-wind-01.gif&imgrefurl=http://herfstinhetland.yurls.net/index.php%3Fmod%3Dyurlspage%26pageId%3D36877&usg=__8tDpqEcakIh_hRDtMA_Q2LygxwM=&h=800&w=600&sz=16&hl=nl&start=161&tbnid=6rdMyO7F2gGTuM:&tbnh=143&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dwind%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D144
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ssqq.com/stories/images/mud%2520volleyball%25202002%2520wind%2520god.jpg&imgrefurl=http://www.ssqq.com/stories/advent30.htm&usg=__BIpXvYLBOLkQ06nx3ZokaQdLgEU=&h=380&w=400&sz=40&hl=nl&start=3&tbnid=QIyZXxyWdqyy6M:&tbnh=118&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dwindgod%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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Luchtdrukverschil

klein verschil in luchtdruk:
weinig wind

groot verschil in luchtdruk:
veel wind

Wind

Presenter
Presentation Notes
De natuur probeert altijd naar een evenwichtstoestand te komen. Dus de natuur probeert de luchtdrukverschillen te vereffenen. Lucht stroomt van plaatsen met een hogere luchtdruk naar plaatsen met een lagere luchtdruk. Deze luchtstroming noemen we wind. Hoe groter de luchtdrukverschillen, des te harder het waait. De wind neemt een bepaalde luchtsoort mee en zorgt dus voor transport van warmte en vocht in de atmosfeer. 
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Buys Ballot

Legt men zich in de richting van 
den wind met de rug naar de 
plaats vanwaar hij komt, zoo 
heeft men de laagste druk aan 
de linkerhand, evenals bij 
orkanen.

H L

Wind

Presenter
Presentation Notes
Bij de verplaatsing van lucht speelt de draaiing van de aarde een rol. De wind waait niet rechtstreeks van hoge druk naar lage druk. Door de draaiing van de aarde wordt de wind afgebogen: op het noordelijk halfrond waait de wind rond een lagedrukgebied tegen de wijzers van de klok in en rond een hogedrukgebied met de wijzers van de klok mee. Op het zuidelijk halfrond is dit net andersom. Deze wetmatigheid is vastgelegd in de 19e eeuw door de Nederlandse meteoroloog Buys Ballot.De wet van Buys Ballot:Legt men zich in de richting van den wind met de rug naar de plaats vanwaar hij komt, zoo heeft men de laagste druk aan de linkerhand, evenals bij orkanen.Oftewel:Als je op het noordelijk halfrond met je rug naar de wind staat, bevindt een hogedrukgebied zich rechts van je en een lagedrukgebied links. 
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Wrijving

L H

open

ruw

Wind

Presenter
Presentation Notes
Het aardoppervlak is niet glad. Denk maar aan bossen, weilanden en steden. De wind wordt gehinderd door de ruwheid van het aardoppervlak; deze veroorzaakt wrijving. Hoe ruwer het aardoppervlak, des te groter de wrijving. Door de wrijving wordt de luchtstroming afgeremd en afgebogen. Het gevolg is dat de lucht niet precies evenwijdig aan de isobaren stroomt, maar iets meer naar de lage druk toe. De windrichting maakt dus een hoek met de isobaren. Door de wrijving waait de wind toch enigszins van hoge naar lage druk.
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Beaufortschaal

Filmpje over luchtdruk en wind

Wind

Presenter
Presentation Notes
De wind wordt uitgedrukt met een richting en een snelheid. De windrichting geeft de richting waar de wind vandaan komt. De windrichting wordt opgegeven in kompasstreken (noord, oost, zuid en west) en tussenstreken (noordoost, zuidoost, zuidwest, noordwest). Als alternatief gelden graden ten opzichte van noord, bijvoorbeeld een oostenwind is 90 graden. De windsnelheid wordt weergegeven in: windkracht, Beaufort (Bft), m/s, knopen, km/uur of miles/uur. In de tabel zijn deze verschillende eenheden weergegeven. In de laatste kolom staat een typisch kenmerk van die windsnelheid.Extra: Klokhuisaflevering over lucht en wind (opnamens bij meetmast Cabauw)http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/weersverwachtingen# - kies het fimpje over wind Eventueel via Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=M23OFQ-DWHk

http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/weersverwachtingen
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Experiment: luchtdruk kan je zien

Wat gebeurt er?

Hoe komt dat?

Presenter
Presentation Notes
Proefje ‘luchtdruk kan je zien’ Materialen:wijnflesspekjesvacuümpomp (vacuvin)flessenstop (vacuvin)Uitvoering: Rol de spekjes tot dunne slierten.Doe de spekjes in de fles.Schud de fles, zodat de spekjes weer hun oude vorm aan gaan nemen.Pomp met de vacuümpomp de lucht eruit.Tussendoor een paar keer de fles goed schudden.Laat de lucht weer in de fles.VragenBasis 		1) Wat gebeurt er?		    Als de lucht uit de fles wordt gehaald zetten de spekjes uit. Als de lucht weer in de fles stroomt, zakken de spekjes weer in.Verdieping	2) Hoe komt dat?                     Spekjes bevatten heel veel kleine gaatjes. Deze gaatjes zijn gevuld met lucht. Als de lucht uit de fles wordt gehaald, daalt de luchtdruk in de fles. De lucht                      in spekjes zet uit en daardoor worden de spekjes groter.  
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Probleemstelling

Wat gebeurt er als je met 
een ongeopende zak chips 
een hoge berg op loopt? 

Presenter
Presentation Notes
Probleemstelling: Wat gebeurt er als je met een ongeopende zak chips een hoge berg op loopt? Hoe komt dat?Hoe hoger je op de berg komt, des te lager de luchtdruk is. De lucht in de zak chips zet hierdoor uit. De zak gaat dus bol staan. Als je erg hoog komt, kan de zak zelfs exploderen.

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/%7Ejra519/vraagteken%2520poppetje.gif&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/%7Ejra519/&usg=__XR1xX_jeF0iWhQBMhICWFxvIXmg=&h=419&w=195&sz=3&hl=nl&start=22&tbnid=G8KMnVGQ8oI1TM:&tbnh=125&tbnw=58&prev=/images%3Fq%3Dvraagteken%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D18
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