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Probleemstelling

Hoe komt het dat na een
heerlijke stranddag in de zomer 
er aan het eind van de middag 
ineens een grote regenbui valt? 

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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Lagen in de atmosfeer 

Lagen in de atmosfeer

Presenter
Presentation Notes
De atmosfeer wordt op basis van temperatuurverandering met de hoogte onderverdeeld. De verschillende lagen en overgangszones zijn in de figuur schematisch weergegeven. 
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Troposfeer

De troposfeer is de onderste laag van de atmosfeer. Deze is belangrijk 
voor ons: hier speelt zich ons weer af.

• gemiddeld 13 km dik: 8 km op de polen
18 km bij in de tropen

• temperatuur neemt af met de hoogte
• bevat water in vaste (ijs), vloeibare (water) en gasvorm (waterdamp)
• onderste laag = grenslaag

wordt beïnvloed door het aardoppervlak
• bovenste grens = tropopauze

temperatuur is constant -56°C

Lagen in de atmosfeer

Presenter
Presentation Notes
De onderste laag van de atmosfeer wordt de troposfeer genoemd. De term troposfeer is afgeleid van het Griekse woord ‘tropos’, dat staat voor bewegen of mengen. De troposfeer is de laag tussen het aardoppervlak en gemiddeld 13 km hoogte. Omdat de poolgebieden zo koud zijn, is de troposfeer daar slechts 8 km dik. Terwijl hij boven de tropen, waar het veel warmer is, tot zo'n 18 km reikt. De troposfeer is belangrijk voor ons, omdat het weer zich hierin afspeelt. Verder wordt deze laag gebruikt door de luchtvaart.�In de troposfeer neemt de temperatuur af met de hoogte. Dus hoe hoger je komt, des te kouder het wordt. Verder bevindt bijna al het in de atmosfeer aanwezige water zich in de troposfeer. Het water komt voor in vaste toestand (sneeuw en ijs), in vloeibare vorm (wolkendruppels, regen, mist) en in de vorm van gas (waterdamp).�Het onderste gedeelte van de troposfeer heet de atmosferische grenslaag. Dit is de laag van de atmosfeer die door het aardoppervlak wordt opgewarmd (overdag) of afgekoeld (’s nachts). 's Nachts is deze grenslaag enkele tientallen of hooguit enkele honderden meters dik; overdag bedraagt de grenslaaghoogte enkele km. De hoogte van de grenslaag hangt nauw samen met stabiliteit en windsnelheid.�De tropopauze markeert de overgang tussen de troposfeer en de stratosfeer en is ongeveer 5 km dik. De tropopauze ligt aan de bovenzijde van de troposfeer op het niveau waar de temperatuur niet langer afneemt met de hoogte. De temperatuur is ongeveer -56 °C en verandert daar niet of nauwelijks meer met de hoogte. Een luchtlaag waarin de temperatuur niet of nauwelijks verandert met de hoogte heet een isotherme laag.
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Metingen in de troposfeer 

De meteoroloog wil graag 
weten hoe de toestand van 
de atmosfeer is. 

Daarom wordt er ook in de 
hoogte gemeten met een 
weerballon.

Metingen in de onderste luchtlaag

Presenter
Presentation Notes
Het weer speelt zich af in de onderste luchtlaag, de troposfeer. Om een weersverwachting te maken, moet de meteoroloog weten hoe de atmosfeer eruit ziet. Niet alleen aan de grond, maar over die hele onderste luchtlaag van ongeveer 13 km. Hoe verandert in deze laag de temperatuur met de hoogte? En hoe veranderen de luchtdruk, luchtvochtigheid, windrichting en windsnelheid met de hoogte? Om dit te kunnen meten, wordt een ballon opgelaten met daaraan een meetkastje (radiosonde).
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De ballonoplating

op 500 locaties over de hele wereld

in Nederland in De Bilt en De Kooy

om 00 en 12 UTC 

Weetjes over een ballonoplating

Presenter
Presentation Notes
Zo’n weerballon wordt op internationaal vastgestelde locaties opgelaten. Over de hele wereld zijn er meer dan 500 locaties. In Nederland worden weerballonnen opgelaten op het marine vliegkamp in De Kooy en op het KNMI in De Bilt. Er mogen maximaal vier ballonnen per dag worden opgelaten: om 00, 06, 12 en 18 UTC (Universal Time Coordinated). Voor de Nederlandse tijd moet je daar in de winter 1 uur bij optellen en in de zomer 2 uur. In De Bilt wordt twee keer per dag een weerballon opgelaten: om 12 en 00 UTC (dat is in de zomer om 14.00 en 02.00 uur en in de winter om 13.00 en 01.00 uur). 
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De radiosonde

Aan de ballon hangt een 
meetkastje: de radiosonde.

Gemeten wordt:
• Luchtdruk
• Temperatuur
• Dauwpuntstemperatuur 
(=luchtvochtigheid)
• Windsnelheid
• Windrichting

Weetjes over een ballonoplating

Presenter
Presentation Notes
Onderaan de ballon hangt een meetkastje: de radiosonde. De radiosonde bevat een aantal meetinstrumenten waarmee luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid gemeten kunnen worden. Windrichting en –snelheid worden afgeleid uit de positie van de radiosonde. In de computer worden de metingen van een ballonoplating verwerkt tot een ingewikkelde grafiek: een thermodynamisch diagram. 
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Weetje over de ballonoplating

Er zijn teveel weetjes over de ballonoplating om hier te noemen.
Wellicht vertelt je docent er een paar…

Maar vooruit, ééntje dan.
Wist je dat…

…er een keer een radiosonde op een flat geland is. De bewoonster 
dacht dat het een vliegende bom was. Gelukkig viel de schade mee!

Weetjes over een ballonoplating
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De resultaten: een thermodynamisch diagram

blauwe lijn = dauwpuntstemperatuur rode lijn = temperatuur 

windsnelheid 
en windrichting

temperatuur

dauwpunts-
temperatuur

Stabiliteit

Presenter
Presentation Notes
In de computer worden de metingen van een ballonoplating verwerkt tot een ingewikkelde grafiek: een thermodynamisch diagram. Hieronder zie je een voorbeeld. Dit is de oplating van 29 januari 2010 om 13.00 uur. De eerste grafiek is weergegeven, zoals de gegevens bij het KNMI gebruikt worden.Rode lijn = temperatuurBlauwe lijn = dauwpuntstemperatuurEr wordt hier overigens niet verwacht dat leerlingen (of docenten) de grafiek kunnen lezen; deze is puur ter illustratie.
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Thermodynamisch diagram

De meteoroloog gebruikt een thermodynamisch diagram om 
te kijken naar:

• de stabiliteit van de atmosfeer
• het wel of niet ontstaan van bewolking
• de hoogte waarop bewolking ontstaat of aanwezig is
• de kans op mist
• de kans op ijzel
• de kans op hagel en onweer
• ijs in de atmosfeer (belangrijk voor de luchtvaart)

Stabiliteit

Presenter
Presentation Notes
In zo’n diagram staan de gemeten windsnelheden en -richtingen, de temperatuur (rode lijn) en de dauwpuntstemperatuur (de blauwe lijn) De dauwpuntstemperatuur is een maat voor de vochtigheid van de lucht. De meteoroloog haalt heel veel informatie uit deze diagrammen. Bijvoorbeeld hoe (on)stabiel de atmosfeer is (komen er misschien onweersbuien?). Maar ook dingen als: het wel of niet ontstaan van bewolking, de hoogte waarop bewolking ontstaat en aanwezig is, de kans op mistvorming. Of bijvoorbeeld of er gunstige condities zijn voor ijzel, onweer of hagel. Voor de luchtvaart is het belangrijk om te weten op welke hoogte in de atmosfeer ijs voorkomt. Ook dat kan de meteoroloog halen uit dit diagram.
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Stabiliteit 

De zon verwarmt het aardoppervlak (en niet de lucht!).

Het aardoppervlak verwarmt de lucht er vlak boven.

Er ontstaat aan de grond een bel van warme lucht.

Deze zal proberen op te stijgen (als de lucht erboven kouder is).

Stabiliteit

Presenter
Presentation Notes
De zon verwarmt de aarde en de aarde verwarmt op zijn beurt de lucht. De lucht wordt dus verwarmt vanaf het aardoppervlak. Warme lucht is lichter dan koude lucht. Dus het pakketje opgewarmde lucht aan het aardoppervlak begint te stijgen. Zolang de temperatuur van de omgeving lager is, blijft het pakketje stijgen. Pas als de temperatuur van het pakketje lucht even hoog is als die van zijn omgeving stopt het met stijgen.Hoger in de atmosfeer is de temperatuur lager. Als het pakketje lucht hoger in de atmosfeer komt, koelt het geleidelijk af. Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude lucht. Als de lucht afkoelt, kan het dus minder waterdamp bevatten. De waterdamp condenseert, zodat er wolkendruppeltjes ontstaan. Als lucht 100 meter stijgt, dan koelt het af met 1 °C. Als er een wolk is gevormd, koelt de lucht af met 0,65 °C per 100 meter stijging.Voor het ontstaan en oplossen van wolken is het dus belangrijk om te weten hoe hoog een pakketje lucht kan stijgen. Om dat te kunnen bepalen, moet de meteoroloog weten hoe stabiel de atmosfeer is. In onstabiele lucht komen sterke opwaartse luchtstromingen voor. Zeker als de lucht ook nog eens vochtig is, kunnen daarin gemakkelijk wolken ontstaan die kunnen uitgroeien tot buien. 
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Stabiliteit

Stabiliteit

Onstabiel
De atmosfeer wordt goed gemengd. 
De rookpluim wordt sterk verspreid. 

Stabiel
De lucht wordt nauwelijks gemengd. 
De verspreiding van de rook wordt tegengewerkt. 

Neutraal
De rookpluim dunt kegelvormig uit. 

Presenter
Presentation Notes
We onderscheiden drie vormen van stabiliteit: stabiel, onstabiel en neutraal. Stabiliteit is ook belangrijk bij luchtverontreiniging. Aan de hand van drie plaatjes van een rookpluim worden de verschillende vormen van stabiliteit uitgelegd.onstabiel 	= 	De temperatuurafname van de lucht is groter dan 1°C per 100 meter. De atmosfeer wordt goed gemengd. De rookpluim wordt sterk verspreid. Eventuele vervuiling wordt zo goed uitgespreid en veroorzaakt minder hinder.stabiel		= 	De temperatuurafname van de lucht is kleiner dan 1°C per 100 meter. De lucht wordt nauwelijks gemengd. De verspreiding van de rook wordt tegengewerkt. De overlast kan dus groter zijn.neutraal 	= 	De temperatuurafname van de lucht is 1°C per 100 meter. De rookpluim dunt kegelvormig uit.
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Ontwikkeling van buien

Ontwikkeling van buien

Een pakketje lucht dat warmer is dan zijn omgeving stijgt. 
Het pakketje koelt langzaam af, waardoor waterdamp condenseert. 
Er ontstaan wolkendruppels die samen een wolk vormen. 
Hoe onstabieler, des te hoger de wolk komt.

Presenter
Presentation Notes
Een pakketje lucht dat warmer is dan zijn omgeving stijgt. Het pakketje koelt langzaam af, waardoor waterdamp condenseert. Er ontstaan wolkendruppels die samen een wolk vormen. Hoe onstabieler, des te hoger de wolk komt. Als de wolkendruppels te zwaar worden, vallen ze naar beneden (1). In de wolk zijn echter stijgende bewegingen aanwezig die die wolkendruppels weer meenemen naar boven. Als de druppels zwaar genoeg zijn, vallen ze uit de wolk: het regent (2). De regen neemt koude en vochtige lucht vanuit de wolk mee naar beneden richting het aardoppervlak. Hierdoor kan de warme lucht van het aardoppervlak niet meer stijgen. In de wolk zijn dan alleen nog dalende bewegingen aanwezig (3). De wolk kan dan niet meer groeien en verdwijnt langzaam.Een losse bui heeft een levensduur van ½ tot 1 uur. Als allerlei losse buien samenkomen (bijvoorbeeld in lijnvorm) helpen ze elkaar met overleven, waardoor de levensduur kan oplopen tot vele uren. 
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cumulus mediocris cumulus congestus cumulonimbus

Levenscyclus van een (onweers)bui

Ontwikkeling van buien

Presenter
Presentation Notes
Nogmaals, nu met foto’s van echte wolken en de namen van de verschillende stadia erbij:Cumulus humilis/ cumulus mediocris (geen neerslag)Cumulus congestus (geen neerslag of lichte bui)Cumulonimbus (matig tot zware bui)
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Neerslag
• Niet elke wolk geeft neerslag. De waterdruppeltjes zijn zo klein, 
dat ze blijven zweven.
• Om te kunnen vallen moeten ze groeien.
• Waterdruppeltjes groeien niet gemakkelijk.
• IJskristallen (sneeuwvlokjes) kunnen wel gemakkelijk groeien
• Als de temperatuur boven in de wolk (of de hele wolk) onder 0°C 
is, ontstaan er ijskristallen.
• Deze kunnen groeien en worden zo zwaar dat ze naar beneden 
vallen.
• Dan is er neerslag: sneeuw, of als de sneeuwvlokken onderweg 
smelten, regen.

Neerslag

Presenter
Presentation Notes
Niet elke wolk geeft ook echt neerslag. Op mooie, zomerse dagen zijn er vaak wolken te zien, terwijl er geen druppel regen valt. De waterdruppeltjes in de wolk zijn zo klein, dat ze gewoon blijven zweven en niet naar beneden vallen. Om wel naar beneden te kunnen vallen, moeten ze groeien. Druppeltjes groeien echter niet zo gemakkelijk, doordat het oppervlak van water een soort van ‘hard’ laagje vormt, waardoor er moeilijk nieuwe waterdamp in het druppeltje opgenomen kan worden. Vergelijk dit met het zwembad waar je plat op je buik inspring. Het water wil je eigenlijk tegenhouden.IJskristallen (sneeuwvlokjes) kunnen wel gemakkelijk groeien. Denk maar aan het ijs dat aan de binnenkant van de diepvriezer groeit. Als dit niet wordt weggehaald, is na een aantal maanden de diepvriezer dichtgegroeid met ijs.Als de temperatuur boven in de wolk (of in de hele wolk) onder de 0 °C is, ontstaan er ijskristallen. Deze kunnen groeien en worden zo zwaar dat ze naar beneden vallen. Er valt dan dus neerslag; sneeuw als het aan de grond ook koud is en regen als het onderin de atmosfeer boven nul is en de sneeuwvlokken smelten.
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De neerslagradar
• Het enige instrument dat neerslag over een groot gebied kan 
detecteren, is de weerradar. 
• De radar geeft een goed beeld van de verdeling van neerslag over 
het land.
• Het KNMI heeft twee weerradars: in De Bilt en Den Helder.

Neerslag

Presenter
Presentation Notes
Als de wolken hoog genoeg zijn, kan er ook onweer en hagel in de buien voorkomen.Het enige instrument dat neerslag over een groot gebied kan detecteren, is de weerradar. De radar verschaft een goed beeld van de verdeling van neerslag over het land. Ook de structuur van neerslagproducerende systemen is in de radarbeelden goed te zien: zijn het afzonderlijke buien of trekt er een groot neerslaggebied over.�Radargolven worden door neerslagelementen zoals regen, sneeuw en korrelhagel gereflecteerd; de veel kleinere wolkendruppeltjes leveren vrijwel geen reflecties op. Uit de hoeveelheid terugontvangen radarstraling kan de neerslagintensiteit berekend worden, zij het niet altijd even nauwkeurig. De kleuren van de radarreflecties geven de neerslagintensiteit aan. Wit is lichte neerslag, grijs is al wat meer neerslag en dan komen donkergrijs, rood en tot slot zwart als hoogste 
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Probleemstelling

Hoe komt het dat na een heerlijke stranddag in de zomer er aan 
het eind van de middag soms ineens een grote regenbui valt? 

Presenter
Presentation Notes
Wanneer de lucht aan de grond voldoende is opgewarmd en de lucht op hoogte koud is, kunnen warme luchtbellen tot grote hoogte opstijgen, verzadigd raken met waterdamp en op die manier voor fikse buien zorgen.Dit gebeurt echter niet op alle zomerse dagen. Om buien te krijgen moet de lucht bovenin koud genoeg zijn en aan de grond moet de lucht vochtig genoeg zijn.Als de lucht te droog is, kunnen de luchtbellen wel opstijgen, maar condenseert er geen waterdamp. Als de lucht bovenin warm is (wat bij een hogedrukgebied het geval is), kunnen de luchtbellen niet (ver) opstijgen.

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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