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Probleemstelling

Hoe komt het dat op 1 januari 
om 00.00 uur het vaak ineens 
bewolkt wordt of dat er zelfs 
mist ontstaat? 

Foto: ©Jacob Kuiper

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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Experiment: een wolk laten ontstaan

Wat gebeurt er?

Hoe komt dat?

Presenter
Presentation Notes
Proefje ‘een wolk laten ontstaan’ Materialen:panheet waterIjsblokjesUitvoering: Schenk heet water in de pan.Houd de ijsblokjes boven de pan.Vragen:Basis                1) Wat gebeurt er?                             Er ontstaat een wolk.Verdieping       2) Hoe komt dat? Het water in de pan verdampt. De waterdamp wordt afgekoeld door het ijs. Daardoor condenseert het.Hoe hoger je in de atmosfeer komt, des te kouder het is. Dus als de lucht stijgt, koelt het af en condenseert de waterdamp. Hierdoor ontstaan kleine waterdruppeltjes, die samen een wolk vormen. 
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Samenstelling van een wolk

De samenstelling van een wolk

Presenter
Presentation Notes
Een wolk bestaat uit een heleboel hele kleine waterdruppels. Hoe hoger je in de lucht komt, des te lager de temperatuur is. Als de wolk heel groot is en daardoor heel hoog komt, komen de waterdruppeltjes in een gebied waar het heel erg koud is. De druppels bevriezen en er ontstaat ijs. Hoog boven in de wolk bestaat de wolk dus uit een heleboel kleine ijsdeeltjes: ijskristallen. Dus als de temperatuur van de lucht boven 0°C is, bestaat de wolk uit waterdruppels. En als de temperatuur van de lucht heel erg laag is, -23°C of kouder, bestaat de wolk uit ijskristallen.Tussen 0 en -23°C veranderen de waterdruppels langzaam in ijskristallen. In het eerste deel, tussen 0 en -10°C, raken de waterdruppels onderkoeld. Dat betekent dat de druppels heel erg koud zijn, maar nog net niet bevriezen. Als zo’n onderkoelde waterdruppel ergens tegenaan komt, bevriest het meteen. Tussen -10 en -23°C bevriezen deze onderkoelde waterdruppels. De wolk bestaat hier uit een gemengd gedeelte: zowel onderkoelde waterdruppels als ijskristallen. Als de temperatuur van de lucht lager is dan -23°C dan zijn alle deeltjes bevroren en bestaat de wolk alleen uit ijskristallen. In de figuur zie je de samenstelling van een wolk bij de verschillende temperaturen schematisch weergegeven. 
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Luke Howard

Hij gaf de wolken Latijnse 
namen.

Latijn was de taal van de 
wetenschap.

Soorten wolken

Presenter
Presentation Notes
De hemel ziet er steeds weer anders uit. De wolken veranderen voordurend: soms zien de wolken er binnen een uur anders uit en soms blijft de lucht de hele dag onveranderd. Wolken komen in verschillende vormen voor: van kleine plukjes bewolking tegen een blauwe lucht tot een volledig bedekte hemel, van bijna doorzichtig tot donker en dreigend. Dit is Luke Howard, een Engelsman die leefde van 1772 – 1864. Hij vond wolken heel interessant. Daarom keek hij veel omhoog naar de lucht en bestudeerde de wolken. Hij deed dat al toen hij 10 jaar oud was!Hij heeft geprobeerd de wolken namen te geven. Vroeger was de taal van de wetenschap het Latijn. Daarom gaf hij de wolken Latijnse namen, zoals cumulus (= stapel), humilis (= klein). 
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Wolkensoorten: indeling

cumulus = stapel / opbollend
stratus = uitgestrekt over de hemel
cirrus = doorheen kijken / vezelachtig

strato = laag
alto = midden
cirro = hoog

Wolkensoorten KeesFloor.nl

Soorten wolken

Presenter
Presentation Notes
Hij heeft de wolken ingedeeld in drie groepen, waarbij hij keek naar hoe de wolken eruit zagen.cumulus	=	Deze wolken lijken op een stapel. Ze zien er opbollend uit.stratus	=	Deze wolken zijn uitgestrekt over de hemel.cirrus		=	Hier kan je een beetje doorheen kijken. Deze wolken zijn vezelachtig.Maar dit was niet genoeg om de wolken, die hij allemaal zag, een naam te geven. Daarom gaf hij ook namen aan de hoogte waar de wolken te zien waren.strato 	=	laagalto		=	middencirro		= 	hoogOverzichtelijke internetpagina’s met wolkensoorten:http://www.keesfloor.nl/wolken/bergen.htmVereniging voor weerkunde en klimatologie:http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=157Duitse site, met detailbenameningen:http://www.wolkenatlas.de/

http://www.keesfloor.nl/wolken/bergen.htm
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Wolkenclassifcatie

Soorten wolken

Familie Geslacht Soort Variëteiten Verschijnselen

hoge wolken
>6 km 

cirrus fibratus, uncinus, spissatus
castellanus, floccus

radiatus virga

cirroculumus lenticularis, castellanus
floccus

undulatus
lacunosus

virga

cirrostratus fibratus, nebulosus undulatus

middelbare 
wolken
2-6 km 

altocumulus stratiformis, lenticularis
castellanus, floccus

translucidus, opacus, duplicatus 
unculatus, radiatus, lacunosus

virga

altostratus opacus, translucidus praecipitatio

nimbostratus praecipitatio

lage wolken
<2 km

stratocumulus stratiformis, lenticularis
castellanus

translucidus opacus, duplicatus
undulatus, radiatus, lacunosus

virga

stratus nebulosus, fractus opacus, translucidus, undulatus praecipitatio

verticaal 
ontwikkelende 
wolken
(ook lage wolken)

cumulus humulis, mediocris
congestus fractus

radiatus pileus, virga, pannus, tuba

cumulonimbus calvus, capillatus praecipitatio, virga, pannus, incus, 
mamma, pileus, Velum, arcus, tuba

Presenter
Presentation Notes
Deze woorden combineerde hij tot in totaal tien namen. Die namen noemen we tegenwoordig ‘geslachten’. In 1932 verscheen een boek ‘De internationale atlas der bewolking en toestanden van den hemel’ met de wolkenclassificatie van Luke Howard. Sindsdien wordt deze classificatie in de meteorologie gebruikt. Het uitgebreide schema is te zien in de tabel.fractus	=	flardenhumilis	=	kleine wolk; geringe verticale ontwikkelingmediocris	=	iets grotere wolk; middelmatige verticale ontwikkelingcongestus	=	grote wolk; grote verticale ontwikkelingcalvus		=	super grote wolk; krachtige verticale ontwikkelingcastellanus	=	kantelen, torentjescapillatus	=	flarden waaien van de top van de wolk; langharig ongeordende cirroforme ontwikkelingfloccus	=	klein propje, wattenfibratus	=	vezelachtige, draderige structuuruncinus	=	met toefjes, als hockeysticksspissatus	=	dikke vormenlenticularis	=	lensvormig 
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Wolkenmemorie

Presenter
Presentation Notes
Leerlingen krijgen 30 kaarten. Op 15 kaarten staan wolkenplaatjes en op 15 kaarten staan de namen van wolken. De leerlingen zoeken de plaatjes bij de juiste namen. Daarna controleren ze hun antwoorden en bestuderen ze de juiste combinaties. Tot slot spelen ze een memorie. De juiste combinaties zijn op een aparte bladzijde toegevoegd aan het eind van de beschrijving van deze les. 
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Warmtefront

nimbostratus         altostratus cirrostratus         cirrus         (bron: Kees Floor)

Wolken en het weer

Presenter
Presentation Notes
Wolken zijn heel belangrijk voor het weer. Ze geven aan wat er in de lucht allemaal gebeurt; welke natuurkundige processen er plaatsvinden in de atmosfeer. Zo brengen sommige wolken neerslag, terwijl bij andere wolken de zon nog goed zichtbaar is. Wolken beïnvloeden de hoeveelheid zonnestraling die op het aardoppervlak valt en houden de uitstraling van de aarde tegen. Zo zorgt ’s nachts de bewolking ervoor dat de lucht niet zo sterk afkoelt. Sommige wolken geven aan dat het weer spoedig zal gaan veranderen, terwijl andere wolken garant staan voor langere tijd hetzelfde weer.Bij een warmtefront hoort een andere soort bewolking dan bij een koufront. Bij een warmtefront glijdt de warme lucht langzaam over de koude lucht omhoog. Ver voor het warmtefront 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. Hier is de temperatuur laag en er komen vooral ijskristallen voor. We zien de bewolking in de vorm van windveren: cirrusbewolking. In de onderste luchtlagen is de lucht nog koud; er kan zich daar wat cumulusbewolking hebben gevormd. In dat stadium is er nog weinig bewolking en overdag dus veel zon. De bewolking in de hogere luchtlagen wordt, naarmate het warmtefront dichterbij komt, dichter en komt ook op lagere niveaus. Tenslotte is de bewolking via cirrostratus, en altostratus in een dik pak nimbostratus overgegaan waaruit neerslag valt.
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Koufront

cumulus           altocumulus       stratocumulus         cumulus     (bron: Kees Floor)
(eventuele cumulonimbus is in een koufront verscholen achter de stratocumulus)

Wolken en het weer

Presenter
Presentation Notes
Bij een koufront drukt de koude lucht zich met geweld onder de warme lucht, waardoor de stijgbewegingen heftiger zijn. Hierdoor ontstaan allerlei soorten cumuluswolken.

http://www.keesfloor.nl/wolken/ac.htm##
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Quiz

zie PowerPointpresentatie Quiz Wolken
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Probleemstelling

Hoe komt het dat op 1 januari 
om 00.00 uur het vaak ineens 
bewolkt wordt of dat er zelfs 
mist ontstaat? 

Foto: ©Jacob Kuiper

Waarschuwing voor verkeersbelemmerende 
weersomstandigheden. 
Bericht opgesteld door het KNMI op dinsdag 01 januari 2008 
om 01.59 uur. 

MIST 
In het hele land komt op uitgebreide schaal (zeer) 
dichte mist voor, plaatselijk is het zicht minder dan 
50 m. In het noorden; noordoosten; oosten en 
Flevoland is het zicht soms zelfs minder dan 10 m. 
In het oosten van het land en in Flevoland is het op 
lokale wegen door bevriezing plaatselijk glad. 

Presenter
Presentation Notes
Op 1 januari om 00.00 uur gaan veel mensen de straat op om vuurwerk af te steken. In korte tijd treedt dan zware luchtvervuiling op. De kruiddampen van het vuurwerk fungeren als condensatiekernen; kleine vaste deeltjes waaraan water zich kan hechten, zodat er druppeltjes ontstaan. De kruiddampen versnellen het condenseren van waterdamp. Hierdoor ontstaat bewolking of mist. Of er bewolking of mist ontstaat is niet alleen afhankelijk van het aantal condensatiekernen, maar ook van het weer. De weersomstandigheden moeten ook gunstig zijn: weinig wind, lage temperatuur en veel vocht.Extrahttp://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/weersverwachtingen#  Kies het filmpje over wolken.Dit is een aflevering van Klokhuis. Het gaat over wolken (duur 18.24 min.) en is opgenomen bij de meetmast Cabauw van het KNMI.

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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