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Dit proefschrift verschijnt ook als
Mededelingen Landbouwhogeschool, Wageningen, Nederland, 67-4 (1967)

1. I N L E I D I N G
1.1. DOEL VAN HET ONDERZOEK

Schade door vorst isindeland- enbosbouw eenveelvuldig optredendverschijnsel.Dekostenverbonden methetherstellenvandeaangerichte schadeof
de verliezen tengevolgevanhetverloren gaan vandeoogst kunnen zeer hoog
zijn. Veelvandeze schade kanvoorkomen worden. In sommige gevallen isde
beste werkwijze de beschermingsmaatregelen te nemen lange tijd voordat de
vorstkanoptreden (passievebestrijding). Inanderegevallenwordenmaatregelen aangewend ophetmoment datervorst optreedt (actieve bestrijding).
Dat reeds lange tijd methoden zijn aanbevolen om deschade door vorst te
voorkomen,blijktuithetadviesdatPliniusdeoudereinzijnNatuurlijkeHistorie
(A.D. 77)aandewijngaardeniers gaf:'maakvurenvan snoeiafval ofuitgetrokkenonkruid; derookzalfungeren alseengoedebeschermer'.Terwijl Pliniusde
rook als hulpmiddel beschouwde, weten webijna 2000jaar later dat debeschermendewerkingvoor hetgrootste deelhetgevolgisvande warmteafgifte
door devuren. VIA RAVENTOS (1915) diedeze geschriften vanPlinius noemt,
vermeldt eveneens datkunstmatige wolken terbescherming tegen vorstschade
voor heteerst gebruikt werden inBeieren in 1791eninAvignon in 1860.
Het doelvanhetonderzoek isnunategaanofenkelemethodentervoorkoming van schade door nachtvorst in de bosbouwpraktijk toepassing kunnen
vinden. Uithetoverzichtdatgegevenwordt vandehuidigestandvanzakenten
aanzien vandevelemethoden, zowelpassieve alsactieve,dieinland- entuinbouwgebruikt worden, blijkt welkemethodenvoordebosbouwinaanmerking
kunnen komen.
Een tweede belangrijk deelvanhetonderzoek omvat debeschrijving en onderlinge samenhang vandefysische verschijnselen dieoptreden inde onderste
luchtlagen gedurende nachten, waarin aandevoorwaarden voorhetmogelijke
optreden vannachtvorst (helder, weinigwind)voldaan is.Ditgedeeltevan het
onderzoekisingepastinhettotaalvandebestuderingvanhetmicroklimaat van
begroeideenonbegroeide oppervlakken.

1.2. DEFINITIES

Conductie ofgeleiding ishettransport vanwarmte binnen endoor eenstof,
door middelvandemoleculairewarmtebeweging (HUSCHKE, 1959).
Convectieisdeverplaatsingvangedeeltenvaneenfluide medium resulterend
in hettransport endemenging vandeeigenschappen vanhetmedium. Inde
meteorologie wordthetbegripconvectievaakbeperkttotdegevallenvanverticale beweging en het begrip advectie wordt dangebruikt omhet horizontale
transport en menging van atmosferische eigenschappen te beschrijven.
Stralingishetproceswaarbijelectromagnetischestralingzichvoortplant,ook
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door de vrije ruimte, tengevolge van gelijktijdige golfvormige variaties in de
electrische enmagnetische velden in deruimte.
Het woord vorst wordt met betrekking tot verschillendebegrippen gebruikt.
Bij KEIL(1950)vindtmendevolgendedefinitie: 'Frostnennt manzunachstdas
Sinken der Temperatur unter den Gefrierpunkt desWassers(0°C, 32°F), dann
aber auch die Wirkung solcher niedriger Temperatur auf die belebte und unbelebte Welt und endlich gewisse Erscheinungen die mit der Erstarrung des
WasserszuEiszusammenhangen'.Dergelijke betekenissen vindtmenookinde
Engelsetaal. Bij HUSCHKE(1959)vindtmendevolgende betekenissen:
1. 'Frost or hoarfrost, a deposit of interlocking ice crystals formed by direct
sublimation on objects such as tree branches, plant stems and leaf edges,
wires, poles etc. The deposition of hoarfrost issimilar to the proces by which
dew is formed, except that the temperature of the befrosted object must be
below freezing.'
2. 'Thecondition whichexistswhenthetemperature ofthe earth's surface and
earthbound objects falls below freezing, 0°C or 32°F.'
Verderonderscheidwordtnoggemaakttussen'whitefrost' dieidentiekismet
'hoar frost', en 'black frost' waarbij zoweldeondersteluchtlagen alsdemet de
aarde verbonden voorwerpen een temperatuur beneden 0°C hebben. In deze
publicatie zalonder vorstworden verstaan het dalenvan detemperatuur beneden 0°C.
Naast debovenstaande betekenissen voor het begrip vorst vinden wij veelal
een indeling naar de periode van het optreden van de vorst. Hierbij kan men
onderscheiden:
Wintervorst = vorst gedurende de winter d.w.z. gedurende de periode van
vegetatierust.
Voorjaarsvorst = latevorst = vorstinhetvoorjaar nahetbeginvanhetgroeiseizoen tot beginjuni.
Zomervorst = vorst gedurende dezomer(juni tot begin September).
Najaarsvorst = vroege vorst = vorst van begin September tot het einde van
het groeiseizoen.
Tot deze indeling moet ook het begrip nachtvorst gerekend worden, vorst
gedurende denacht,alsoverdagdetemperatuur bovenhetvriespunt is.Aangezien in de Engels sprekende landen het begrip 'night frost' niet bestaat, vergelijkt mennachtvorst welmet 'groundfrost'. Ditisechter onjuist gezien de definitie van 'ground frost': eenvorst die schadelijk isvoor devegetatie endieopgetredenisindieneen,vlakboveneengrasoppervlak vrijopgestelde,minimumthermometer een temperatuur ('grass temperature') van 30,4°F (-0,9°C) of
lager aanwijst. Het begrip nachtvorst wordt veelal ook beperkt tot het voorkomentijdenshetgroeiseizoen.Ditism.i.nietjuist,ooktijdensdewinterkomen
weersituatiesvoorwaarbij deluchttemperatuur overdagboven0°Cen'snachts
beneden 0°C is. In deze publicatie zal onder nachtvorst worden verstaan de
• toestand dat overdag deluchttemperatuur nabij het aardoppervlak boven 0°C
2
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isengedurende denacht, tengevolge vandesterke uitstraling, totbeneden0°C
daalt.
Een veelvuldig gebruikte onderverdeling is ookhet tegenover elkaar stellen
van advectie- ofadvectieve vorst enstralings- ofinversievorst. Onder advectievorst verstaat men dan het dalen van de temperatuur beneden 0°C door de
aanvoer vanluchtmassa's mettemperaturen beneden 0°C (gewoonlijk in verband metdepassage vaneendiepe depressie ofeen sterk koudefront vooreen
hogedrukgebied). Onder stralingsvorst verstaat men de afkoeling van de ter
plaatse aanwezigeluchttotbeneden 0°C door deuitstraling van debodemende
vegetatie. Dit laatste type hangt vaak samen met zich slechts langzaam verplaatsende hogedrukgebieden waarin de lucht koel en droog is. Slechts inde
winter komen beide typen afzonderlijk voor. Tijdens hetgroeiseizoen zijn deze
begrippen als tegenstelling onjuist. Totvorst komt hetmeestal pas als tijdens of
na detoevoer vankoude luchtmassa's eensterke uitstraling plaats vindt. Het is
niet logisch vanadvectieve vorst te spreken alsbeide componenten gelijktijdig
werkzaam zijn envanstralingsvorst, alsbeide componenten ook samenwerken
maar na elkander.
Een betere indeling biedt de gebruikmaking vande meteorologische grootheid dewindsnelheid. Zoals welbekend iseninhoofdstuk 3duidelijk zal blijken
uit deresultaten vandemetingen, speelt dewind eenbeslissende rol bijde verdeling van hetvoorkomen van nachtvorst inhetterrein. Een mogelijke indeling
isdan: vorst zonder wind d.i. vorst bij windstilte ofbij eenluchtverplaatsing met
een snelheid < 1,5 m.sec - 1 , envorst metwind d.i.vorst bijeen windsnelheid
van 1,5m.sec - 1 ofgroter. Degrens van 1,5m.sec - 1isbepaald door de volgende
factoren:
a. dedoor delocale niveauverschillen afglijdende koude luchtmassa's verplaatsen zich in het algemeen meteensnelheid beneden 1,5 m.sec -1 .
b. een luchtbeweging van 1,5m.sec - 1isnietinstaat deopbouw van devoorde
vorst zonder wind karakteristieke temperatuurgelaagdheid en -verdeling te
verhinderen (SCHNELLE, 1963).

1.3. PROEFTERREINEN

De terreinen waar tenbehoeve vanhet onderzoek metingen werden verricht
zijn:
a. Boswachterij Smilde,vak 103c, 52°54'40" N.B.,6°21'50" O.L. Aandeoosten zuidzijde ishetterrein (80 X 160m)omgeven door opgaand bos(hoogte
ca. 10m),aandewestzijde grenst hetterrein aaneen weiland ende noordelijke
begrenzing wordt gevormd door eenterrein metgras eneenverspreide stronkopslag vaneiken (tot1,5mhoog). Hetproefterrein zelf is voor dehelft, opde
jongeaanplant na(fljnspar, plantverband 1,5m X 1,5m),onbegroeid, voor de
andere helft, naast deaanplant, bedekt metgras meteenmaximale hoogtevan
0,5 meter.
b. Landgoed 'HetPlanken Wambuis', leegkapterrein tenzuiden van hetaan de
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-4(1967)
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weg Arnhem-Ede gelegen restaurant, 52°01'52* N.B., 5°47'12" O.L. Het
proefterrein (300 X220 m) is ingesloten door opstanden met een hoogte
varierend tussen 8en 15 meter. De lariksbeplanting (hoogteca.0,60m,plantverband 1,5 m X 1,5 m)wasnagenoeg vrij van onkruid.
c. Emmen, Boswachterij Sleenerzand, vak 45, 52°48'32" N.B., 6°46'46" O.L.
Hetterreinvan 120 x 130misomgevendooropgaandbos(hoogte8-12m).
Voor ongeveer de helft is het proefterrein begroeid met opslag van eiken en
berken (hoogte 1,5-3,5 m) met sterke grasverwildering. De andere helft is
zwart gemaakt (stobben gerooid, geploegd en met de cultivator bewerkt). De
beplantingislariks enfijnspar(plantverband 1,8 m X 1,5m).
d. Proefterreinen vanI.N.R.A.T., afdeling Bioklimatologie teAriana,Tunesie.
De metingen vonden hier plaats in een olijvenplantage en op een er naast
gelegen onbegroeid terreinvanca. 100 X 50maan dezuidzijde vande olijvencultuur.Aandeoost-enzuidkant washet onbegroeide terreinnagenoeggeheel
vrij van storende invloeden, aan de west- tot noordwestzijde bevindt zich op
enige afstand eengebouw.Bijwest- tot noordwestelijke wind kan dus een verstoring in de opbouw van dewind- entemperatuurprofielen verwacht worden.
1.4. METINGEN EN INSTRUMENTEN

Opdeproefterreinen werdeninhet algemeendevolgendemetingen verricht:
a. Meting van het temperatuurprofiel in de lucht, 4-8 metingen tussen 0,05
en 6,40 meter boven het aardoppervlak.
b. Meting van het windprofiel, 4-8 metingen tussen 0,05 en 6,40 meter.
c. Meting van de nettostraling op enkele hoogten boven het aardoppervlak.
d. Metingvanhettemperatuurprofiel indebodem,inhet algemeen uitsluitend
in debovenste 2-3 cm.
e. Meting van dewarmtestroomin de bodem.
Naast de onder at/m e genoemde metingen, werden devolgendeindepublicatie niet of slechtsten dele verwerktegrootheden gemeten:
f. Luchtvochtigheid.
g. Dauw.
h. Windrichting.
Tevenswerden devolgende waarnemingen verricht: Schatten van de bedekkingsgraad indien bewolking aanwezigwas, opnemenvan het voorkomen van
dauw of rijp.
Voor de temperatuurmetingen is gebruik gemaakt van thermokoppels vervaardigd uit constantaan-manganien(0 0,02cm).Dewindsnelheid isgemeten
met thermokoppel anemometers, speciaal ontworpen voor het meten van lage
windsnelheden (0,02-1,00 musec"1), een modificatie van het type besproken
door FRITSCHEN en SHAW (1961), gebaseerd op het in 1958 voor het eerst in
Wageningen ontworpen model.1 De nettostralingsmeters bestaan in principe
uit2zwarteplaatjes,waarvaneengerichtnaarhetaardoppervlakeneennaarde
atmosfeer, het temperatuurverschil tussen beide oppervlakken wordt gemeten
met 2 onder de oppervlakken bevestigde thermokoppels. Het huis waarin de
4

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-4(1967)

meetvoelerszijnopgenomenisboven de zwarteplaatjes afgesloten metpolyethyleenfolie. Diametervandezwarteplaatjes 1cm,diametervanhethuis2cm.De
meting van de warmtestroom in debodem geschieddemetbehulpvanwarmtestroommeters, een plaatje perspex (oppervlakte 2,5 X2,5 cm, dikte 0,32 cm)
metaanbeideoppervlakken 3gewalstethermokoppels. Dezemetingenwerden
aangevuld met incidentele metingen van de warmtestroom met behulp van de
nieuwe methode met deperspexblokken (hoofdstuk 2.3).
De signalen uit de diverse meetvoelers werden geregistreerd op een Sefram
recorder met eengevoeligheid dievarieerdevan0,25-1,00mVpervoileschaalbreedte van 25cm, waarbij een schakelwals achtereenvolgens de verschillende
meetvoelers op de Sefram aansloot. Maximaal werden 50 signalen per 2 of 5
minuten opgenomen alnaar decyclus van de schakelwals.
Debewerking vanderegistratiegegevens geschieddevoor eenbelangrijk deel
met behulp van eenI.B.M. 1620 computor.1

1

De auteur betuigt hierbij zijn dank aan Ir.A.J.W. BORGHORSTvoorde ontwikkeling van
demeetapparatuurenaanIr.H. GOEDKOOPHzn.voorhetvervaardigen vandeveleprogramma's om de meetgegevens op de computor te kunnen verwerken. De medewerking van Ir.
BORGHORST en Ir. GOEDKOOP valt binnen het onderzoekprogramma van de Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der Materie (F.O.M.) en werd mogelijk gemaakt door financiele
steun van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.).
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NACHTELIJKE ENERGIEBALANS NABIJ
HET AARDOPPERVLAK
De temperatuurveranderingen van de bodem, de vegetatie en de onderste
luchtlagenzijnhetgevolgvanwarmteuitwisselingmetdeomgevingendehogere
luchtlagen.Dezeenergieoverdrachtkanplaatsvindendoorstraling,moleculaire
warmtegeleiding,turbulentemengingvandelucht,toestandsveranderingenvan
water bij verdampen, condenseren, bevriezen en smelten, chemische omzettingen bij de stofwisseling van de planten, wateropname bij irrigatie en beregeningenz.
Het resultaat van allefysische en chemische warmtetransport is de warmtehuishouding.Eenbeeldvandewarmtehuishoudinggeeft deenergiebalans.Voor
debestuderingvandeverschijnselendieoptredenbijnachtvorstishetbelangrijk
een analyse te maken van de warmtehuishouding van het milieu waarin de
planten levenen eenenergiebalans opte stellen.
2.1. TERMEN VAN DE ENERGIEBALANS

Beschouwt men het oppervlak waarvoor de energiebalans wordt opgesteld,
alseenvolkomenabsorberend grensvlakwaaringeenenergiekanwordenopgeslagen, dan moet dus de geabsorbeerde stralingsenergie naar het omringende
medium worden afgegeven. Het verlies aan energie door uitstraling kan dan
ookalleengecompenseerd wordendoor warmtetransport vanhetmedium naar
het grensvlak.
Hetwarmtetransport wordt weergegevenmet dewarmtestroomdichtheid d.i.
dehoeveelheidwarmtedieper oppervlakte-enpertijdseenheid naar hetgrensvlak toegevoerd of van het grensvlak afgevoerd wordt. Als symbool voor de
warmtestroomdichtheid is gekozen H.
Aan het aardoppervlak komen de volgende warmtestroomdichtheden voor
(het = teken duidt de oorsprong van de betreffende warmtestroomdichtheden
aan):
H™ = de nettostraling.
Hai = demoleculaireenturbulentewarmteuitwisselingtussenhet aardoppervlak en de aangrenzende luchtlagen.
Hso = demoleculaire warmtegeleiding in debodem.
Hev = delatente warmte door de verdamping.
Haw= delatentewarmte door decondensatie (dauw).
Hsu = delatente warmte door sublimatie (rijp).
Hpre = dewarmtestroom door deneerslag.
Bij eenbegroeid oppervlak vinden wenaast debovengenoemde termen:
Hve = dewarmtestroom in de planten.
Hph = dewarmte door de stofwisseling (fotosynthese en ademhaling).
In de energiebalans worden de warmtestromen positief gerekend indien ze
6
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naar het grensvlak toe gericht zijn. Zo zijn bijvoorbeeld 's nachts de warmtestroom in de bodem en de vrijkomende energie bij dauw- en rijpvorming positieve warmtestromen. Er is een duidelijk verschil in de richting van de warmtestromen overdag en 's nachts. Overdag wordt de opgenomen stralingsenergie
verdeeld tussen dewarmteopslagindebodemenindeplanten, de warmtestroom
naar deomgevendeluchtlagenen dewarmtenodigvoor deverdamping.Aan het
oppervlak van bodem of planten vinden we dan de hoogste temperaturen.
's Nachts stralen de oppervlakken meer energie uit dan ze nit de lucht en de
bodem ontvangen. De laagste temperaturen vinden we dan aan het oppervlak.
Vanaf het grensvlak koelen bodem, vegetatie en de onderste luchtlagen af.
Dit 'uitstralingstype' vinden we het duidelijkst in heldere nachten met weinig
wind. Onder deze omstandigheden is het gevaar voor nachtvorst het grootst.
Naast de sterke afkoeling door uitstraling kan ook afkoeling plaatsvinden door
aanvoer van koude lucht van elders, in dit geval kunnen ook Ha% en Hev negatief worden en bijdragen tot de afkoeling van de bodem en de planten.
Voor de energiebalans voor een onbegroeid bodemoppervlak geldt:
H™ = Hai + Hso + Hev + Hpre
De advectieve energie (Had) is hierbij opgenomen in Hai.
Voor een plantenoppervlak geldt:
Hra = Hal + Hw + Hev -f Hpre + HPh
Achtereenvolgens worden nu de voor de nachtelijke energiebalans van het
aardoppervlak belangrijke termen besproken.
2.2. D E LANGGOLVIGE STRALING

De langgolvige straling gaat uit van het oppervlak van de bodem en de planten en de bestanddelen van de lucht zoals wolken, waterdamp, kooldioxyde,
ozon en vaste bestanddelen (verontreinigingen). De golflengte ligt practisch in
het bereik van 3-30 [x,met als maximum 9-12 ;x(fig. 2.1).
De warmtestroomdichtheden voor de langgolvige straling worden aangeduid met:
H™ — de uitstraling van het bodemoppervlak en de bovengrondse plantendelen
//"« = de straling van de atmosfeer naar de aarde
rl0Hfa — de aan het aardoppervlak gereflecteerde langgolvige atmosferische
straling.
Volgens de wet van Stefan-Boltzmann is de door een lichaam in de halve
ruimte uitgestraalde energie:
# # = etoae4

(2.1)

waarin:
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FIG. 2.1. Detransmissie enemissievanlanggolvige straling door deatmosfeer, deuitstraling
vanhet aardoppervlak en de langgolvige straling van een zwart lichaam als functie
van de golflengte (uit: GATES, 1965).
FIG. 2.1. The transmissionandemissionoftheearth'satmosphereoflongwavethermalradiation,
the emission of longwave thermal radiationfrom the groundsurface, andblackbody
radiation eachasafunction of the wavelength (GATES, 1965).

zio = het gemiddelde emissievermogenin het langgolvige stralingsgebied,
a = 0,82.lO-™cal.cm- 2 .min-i.°K-4 (5,7 x 10-12Watt.cm-2.°K~4)
en 6= de absolute temperatuur (°K) van het stralende lichaam.
Terwijl H?%uitgaatvaneendoordeplanten endebodemgegevenoppervlak,is
Hfy destralinguit eenlaag van deatmosfeer. Deeffectieve diktevan dezelaag
is afhankelijk van het gehalte aan waterdamp, aantal waterdruppels, kooldioxyde, vaste bestanddelen enz. Indien we als gemiddeld absorptievermogen in
het langgolvige stralingsgebied zi0 = 1—n0nemen, kunnen we voor de netto
langgolvige straling schrijven:
H% =

zl0(H%-a%ti

(2.2)

Dereflectiecoefficient isvoor demeesteoppervlakken kleinenhangt af van de
invalshoek (zietabel2.1).
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TABEL 2.1: Reflectiecoefficient van natuurlijke oppervlakken voor langgolvige straling.
oppervlak

reflectiecoefficient (%)

zand (droog-nat)
water
bos
gras
bladeren
water
sneeuw

5-2
5
4
4-2
6-2
5
2-0,5

TABLE 2.1: Reflectionfactors of naturalsurfacesfor longwave radiation.

Delanggolvige stralingsstroomdichtheid vanhet aardoppervlak is dus gelijk
aan
Voor een vegetatie is z%0 ongeveer 0,97 en voor een zandoppervlak 0,95-0,98.
Het aardoppervlak gedraagt zich dus nagenoeg als een 'zwarte' straler. Een
grotemoeilijkheid bijhetgebruikvandezeformule isdebepalingvandeoppervlaktetemperatuur. Delanggolvige straling van het aardoppervlak wordt daarom meestal gemeten met een stralingsmeter die zich boven het oppervlak bevindt. De uitstraling gedurende de nacht is van de orde van grootte van 300
Watt.m- 2 .
Bij heldere lucht is de atmosfeer ten dele doorzichtig voor langgolvige straling, alleen in bepaalde golflengtegebieden wordt de straling geabsorbeerd en
uitgezonden (fig. 2.1).Debestanddelen waterdamp,kooldioxyde en ozonregelenvoor eengroot deeldeuitwisselingvan stralingtussenhetaardoppervlak en
de atmosfeer. Uit figuur (2.1) blijkt dat waterdamp sterke absorptie vertoont
rond 6[xenbijgolflengten groterdan22\x. Dewaterdampin deatmosfeer zendt
dezegeabsorbeerdeenergieweeruit naarderuimteenhetaardoppervlak, maar
bij een lagere temperatuur dan het aardoppervlak. Koolstofdioxyde speelt een
vergelijkbare rol in het gebied tussen 14en 16 \L.Er blijft echter een duidelijk
venster open in de atmosfeer tussen 8en 12micron, waardoor de langgolvige
straling ontsnapt naar dekosmischeruimte. Eendirectgevolgisde nachtelijke
afkoeling van deplanten en degrond door eennettoverlies aan straling.
Waterdampisdebelangrijkste bronvanlanggolvigestralinguitde atmosfeer.
Naast waterdamp is de bijdrage van koolstofdioxyde belangrijk. In tegenstelling tot de verdelingvan waterdamp, is het koolstofdioxyde uniform verdeeld
door de atmosfeer en daardoor is de stralingsenergie uitgaande van het koolstofdioxyde, die op het aardoppervlak terecht komt, min of meer constant.
Ozon draagt ook een kleine, uniform verdeelde hoeveelheid bij aan de totale
langgolvige stralingsenergie van de atmosfeer.
Denaarhetaardoppervlak toegerichtelanggolvigestralingvande atmosfeer
wordtgeschatmetbehulpvanstralingsdiagrammen (ELSASSER,1960; ROBINSON,
1947,1950;YAMAMOTO,1952). Dezediagrammenvereisenechtereenkennisvan
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de verdeling van waterdamp en temperatuur met de hoogte in de atmosfeer.
Diversepogingen zijn daaromgedaan omempirischdeintensiteit van delanggolvige straling van de onbewolkte atmosfeer diehet aardoppervlak bereikt te
vinden.ANGSTROM(1915)en BRUNT(1932)steldenformulesvoordiegebaseerd
zijn opdeluchttemperatuurendewaterdampspanninggemetenineenmeteorologische hut. De constanten in hun formules hangen echter sterk af van de
plaats op aarde. SWINBANK (1963)vond het volgende verband tussen delanggolvige atmosferische straling endeluchttemperatuur in de hut:
(2.3)

Hfa= - 17,09 +1,195a 6^
en

(2.4)

H% = 5,31 X KH464.
2

9

2

4

waarinHfainmilliwattpercm ,0in°Kena = 5,77 X 10- mWatt.cm- .°K- .
Inhettemperatuurtraject van3°C tot36°C is hetmaximaleverschilindewarmtestroomdichtheden, berekend volgens beide formules, 0,5 mWatt.cmr2 d.i.
1-2% van de stralingsstroomdichtheid. Buiten het genoemde temperatuurtraject wordthetverschiltussenbeideformules snelgroter.Beidevergelijkingen
geveneenschattingvanH%meteenmogelijke fout van0,5mWatt.cm -2 .
De atmosferische straling kan groter worden door het voorkomen vanwolken.Destralingwordt groteralsdewolkenlagerliggeneneenhogeretemperatuur aan dewolkenbasisgevonden wordt. De factor Cw waarmee de atmosferischestralingbijheldereluchtvermenigvuldigdmoetwordenomdestralingbij
bewolkte lucht te verkrijgen is te vinden infiguur2.2.
Eigenmetingen. De netto langgolvige straling kan met nettostralingsmeters
directgemetenworden.Defiguren2.3en2.4gevenderesultatenvan dergelijke
metingen tijdens de heldere nachten 1/2-4-1965 en 29/30-9-1965. Aan het
beginvandenacht ishetenergieverliesdoor stralinghetgrootst, meestalneemt
de nettostraling gedurende de nacht af, waarbij de waarden in de morgenuren
20% lager liggen dan de waarden gemeten tijdens de avonduren.

FIG. 2.2. Waarde voor Cw bij de bepaling van de
langgolvigeuitstralingvandeatmosfeer bij bewolking,
afhankelijk van de bedekkingsgraad (uit: SCHNELLE,
1965).
FIG. 2.2. Valueof Cw in the calculationof thelongwave thermal radiation of the earth's atmosphere
dependenton the cloudcover (SCHNELLE, 1965).
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FIG. 2.3. Netto langgolvige straling en warmtestroom in de bodem gedurende een heldere
nacht (Planken Wambuis, 1/2-4-1965).
FIG. 2.3. Net longwave radiationand soil heat flux duringa clear night (Planken Wambuis,
112-4-1965).

29/30-9-65

FIG. 2.4. Netto langgolvige straling boven onbegroeide grond tijdens een heldere (29/30-91965) en een bewolkte (28/29-9-1965) nacht (Tunis).
FIG. 2.4. Net longwave radiation abovebaresoil duringa clear(29130-9-1965)and acloudy
(28129-9-1965) night (Tunis).

Degroteinvloed vanbewolking enmistisweergegeveninfiguren2.4en2.5.
Tijdens de nacht van 28/29-9-1965 (figuur 2.4) was de bewolkingsgraad:
18.00-20.00 uur: 1/10-2/10
20.00-22.00 uur: 3/10-5/10
23.00
uur: 3/10
01.00-05.00 uur: 7/10-9/10
05.00afnemend tot 5/10.
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FIG. 2.5. Nettolanggolvigestealingbovenzwartgemaakte grond tijdens eenbewolkte (3/4-61965)en eenheldere (4/5-6-1965)nacht (Emmen).
FIG. 2.5. Net longwaveradiation above cultivatedsoilduringacloudy (314-6-1965) andaclear
(415-6-1965) night (Emmen).

Tijdens 3/4-6-1965 (figuur 2.5)wasdegehelenacht deluchtvolledigbewolkt.
De invloed van de door de uitstraling veelvuldig optredende mist blijkt uit de
metingen van 4/5-6-1965 (figuur 2.5). Bij een onbewolkte lucht te 21.00 uur
ontstond na 22.00uur stralingsmist die na 02.00 uur zeer dicht werd om vervolgensna 04.00gedeeltelijk optelossen. Deinvloed van mistisdus tevergelijkenmetdievanuitgebreidebewolking.Opditverschijnselberusteenmethode
van nachtvorstbestrijding (zie 5.3.2.). Bij aanwezigheid van een vegetatiedek
kan de tegenstraling voor een deel ook van bepaalde plantendelen afkomstig
zijn(figuur 2.6).Denettostralingtussenlanggras(25-50cm)isdanookkleiner
dan destralingboven onbedektegrond(27/28-8-1964). Door devormingvan
stralingsmist vertoont de nettostraling op 0,10 m eenzelfde daling, na 23.00
uur, zoalshet gevalwastijdens denacht van 4/5-6-1965 (figuur 2.5).

0400

hour

FIG. 2.6.

Nettolanggolvigestralingtijdens eenhelderenacht (Smilde,27/28-8-1964) gemeten
boven onbegroeide grond (0,10m)en tussen langgras (0,25m).
FIG. 2.6. Net longwave radiation during a clear night(Smilde, 27/28-8-1964) measuredabove
baresoil(0.10m) andbetween longgrass(0.25 m).
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2.3. DE WARMTESTROOM IN DE BODEM

De ervaring leert dat het warmtetransport in de bodem in hoofdzaak geschiedtdoorgeleiding.Indienmenaanneemtdatdewarmtestroom alleenplaats
vindt in deverticale z-richting geldt:
Hso = - l d^ldz

(2.5)

hierin is -9- = & (z,i) de temperatuur als functie van de diepte en de tijd en X
hetwarmtegeleidingsvermogen vandegrond,waarbijXvandediepte,hetvochtgehalte en detijd afhankelijk kan zijn.
Aangezien de grond geen homogeen medium iskan deze vergelijking alleen
gebruiktwordenindiendeplaatselijke variatiesdoor destructuurvandegrond
en de invloed van plantenwortels, kleine stenen en andere onregelmatigheden
verwaarloosd worden. Het negatieve teken duidt er op dat de warmtestroom
tegengesteld van richting is vergeleken met de toename van de temperatuur.
Gedurende denacht, alsdetemperatuur met dedieptetoeneemt, isdewarmtestroom duspositief,naarhetoppervlaktoegericht.Voordeveranderingvande
temperatuur met de tijd geldt voor een medium, waarvan de eigenschappen
noch van z noch van t afhangen, de differentiaalvergelijking:
d*\dt = a9^3z2

(2.6)

hierin is a= X/C= X/pcde temperatuurvereffeningscoemcient, pde dichtheid
van de grond, c de soortelijke warmte en C de warmtecapaciteit per volumeeenheid.
Dewarmtestroom aan het aardoppervlak bepaalt dehoeveelheid warmtedie
de bodem binnendringt en verlaat. In de studie van de energiebalans aan het
aardoppervlak enhetgevaarvoornachtvorstopdeverschillendegrondenisdeze
een belangrijke grootheid.
Uit de vergelijking voor Hso volgt dat het warmtegeleidingsvermogenX
bekendmoetzijn aanhet oppervlak evenalsdetemperatuurgradient. Dewarmteeigenschappen X en Cvan debovenste bodemlaag zijn vaak verschillend van
Xen Copwatgroterediepte.DedirectebepalingvanHsokan geschieden door
meting met eenwarmtestroommeter. Deze meter bestaat veelal uit een vlakke
plaat of schijf van een electrisch isolerend materiaal met bekende warmteconstanten zoals polyethyleen. Het temperatuurverschil tussen beide oppervlakkenwordtgemetenmeteenaantalthermokoppels. Dewarmtestroom door
demeter isdan gelijk aan:

waarin &&0 resp. &on de gemiddelde temperatuur aan de bovenkant resp.
onderkant van de meter is. De verstoring van het medium waarin dewarmtestroom gemeten moet worden is echter een groot bezwaar van deze methode.
Deresultatenvanenkelemetingenmeteenwarmtestroommeter geven figuren
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FIG. 2.7. Warmtestroomdichtheid in debodemtijdens eenhelderenacht (PlankenWambuis,
30/31-3-1965).
FIG. 2.7. Soilheatfluxduringaclearnight(Planken Wambuis, 30/31-3-1965).

2.3, 2.7 en 2.8.Defiguren2.3 en 2.7 geven een beeld van het verloop van de
warmtestroom op 0,09 m diepte gedurende eenheldere nacht. Na zonsondergang een snelletoename tot ongeveer 21.00uur waarna een langzame stijging
volgt tot het bereiken van een maximumwaarde tussen 03.00 en 05.00 uur.
Hierna volgt eensnelledalingna zonsopkomst. Figuur 2.8 geeft een beeld van
de warmtestroom tijdens een bewolkte en onbewolkte nacht. Het duidelijke
verschilinwarmtestroom iseengevolgvanhet verschilin temperatuurgradient
in de bodem. Tijdens deheldere nacht is de temperatuur nabij het aardoppervlaklagerdantijdens debewolktenacht.Infiguur2.3komttevenshetverschil
tussendenettostralingendewarmtestroom indegrond tot uiting. Dit verschil
isindeavonduren hetgrootst.Indezeperiodezullenindeluchtlagen nabij het
aardoppervlak dan ook de grootste temperatuurdalingen gevonden worden.
Doordegrotegradientvandeluchttemperatuurnabijhetaardoppervlakneemt
in dezeperiode dewarmtestroomdichtheid Hat sterktoe, hetgeen noodzakelijk
isomhetgrotereverschiltussenHfifenHs0tecompenseren.

~-/0
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FIG. 2.8. Warmtestroomdichtheid in de bodem tijdens een heldere (29/30-9-1965) en een
gedeeltelijk bewolkte (28/29-9-1965) nacht (Tunis).
FIG. 2.8. Soilheatfluxduringaclear(29/30-9-1965) andapartly cloudy(28/29-9-1965) night
(Tunis).

Bijdenieuwemethodeplaatst meneenblokvaneengeschiktmateriaal,met
bij voorkeur eenhomogenetemperatuur, ophetbodemoppervlak en registreert
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de temperatuur op het contactvlak van beide media (VAN WIJK e.a., 1965,
1967).HetproductXCvandegrond endewarmtestroomdichtheid indegrond,
zoals deze vlak voor het contact bestond, kunnen met deze methode bepaald
worden.Indemeesteexperimenten zijnperspexblokken meteenoppervlak van
10 x 10cm en een hoogte van 4cmgebruikt. De temperatuur nabij het centrum vanhet contactvlak werd geregistreerd gedurende 6-12 minuten.
Dezecontacttemperatuur (9-(o,t))wordt berekendvolgensdetheorie van de
warmtegeleidingintweehalf-oneindigemedia, dieplotselingmetelkaar incontactgebrachtwordenlangshetvlakz = 0ophettijdstipt = 0.Ditistoegestaan
gedurende een tijdsperiode waarin het contact met het andere lichaam alleen
een laag beiinvloedt, die een diepte heeft die veelkleiner is dan de afmetingen
van het lichaam. In degenoemde experimenten betekende dit een diepte van1
tot 2 cm. Indien $i constant is en & (z,o)= &2" + Ez geldt voor de contacttemperatuur:

»<i>(o,0=

1

- * ' + -=
/—=, Vt
y%Gi + vx 2 c 2
VTT VXICI + vx 2 c 2

(2.8)

Deindices 1 en 2hebben resp.betrekking op het blok endebodem.Indien nu
#\ra,•&!" enXiC\ bekend zijn, volgt uit een grafiek waarbij &{o, t) tegen s/t is
uitgezet, detemperatuur directnahetcontact, #•(0,0).Met dezecontacttemperatuur is,volgens formule (2.8),de contactcoefficient van de bodem nabij het
aardoppervlak, X2 C2 teberekenen. Uit dehellingvan delijn isvervolgens E"kz
teberekenend.i.,afgezienvanhetteken,dewarmtestroomdichtheid indegrond,
aangezienE = d$z\dz,detemperatuurgradient indegrondnabijhet oppervlak.
Indien tweeblokken gebruikt worden met een verschillende begintemperatuur
ishet niet nodig debegintemperatuur van de bodem tekennen. Men berekent
dezedaneveneensuitderegistrogrammen. Deregistratiesvandebeidecontacttemperaturen dienen echterin dit gevalzeer nauwkeurig tezijn, eenkleine onnauwkeurigheid geeft eengroteafwijking indeberekendeX2 C2 endaarmedein
de warmtestroomdichtheid. De vergelijking (2.8) geldt alleen voor een ideaal
thermisch contact d.w.z. & (o,t) = #1(0,t) = %•% (o,i) voor alle t > 0. Een
betere benadering voor de metingen in het terrein is: &i(p,t) = &2 (0,0 +
+ [iH(o, t), waarin H(o,t) de warmtestroomdichtheid van het blok naar de
grond isen\L eenpositieve constante diedekwaliteit van het contact aangeefL
Devergelijking voor decontacttemperatuur wordt nu:
&(o t) = y i

r e v

^+

ft|"v^^

VxiCi + VX2C2"
2
_j

£X2

. £*2 \iV-KxC{k^C2

(VxTCi+ VX2C2)2

,_ = V t -\-

V^KVxiCi + Vx 2 c 2
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(aiB-»!B)Vx2C2
VX1C1 + VX2C2
15

(VXIQ+ VX2C2)2
/

[i,2XlClX2C2

£A2[W AiCiX2C2
2

'e r f c ( ^ ± v g V ; (2.9)
[J.VX1C1X2C2

( V x ^ + VXaQO

hieriniserfchetcomplementvandewaarschijnlijkheidsintegraal (errorfunctie),
erfc(x) = 1—erf(x). Wederom kunnen X2C2,EX2 enfxberekend worden indien
•9f*, &2nenX1C1bekend zijn. De term met deerfc bleekindeexperimenten na
8

win. IB)

win. (A)

FIG. 2.9. Registrogramvaneengelijktijdige metingmettweeblokken (Tunis, 5-11-1965).1
FIG. 2.9. Registrationof asimultaneous measurementwithtwoblocks (Tunis, 5-11-1965).
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FIG. 2.10. Registrogram
van een gelijktijdige meting met twee blokken
(Tunis, 20-7-1966).1
FIG. 2.10. Registration
of a simultaneous measurement with two blocks
(Tunis,20-7-1966).

1

Op de verticale as is geen onderverdeling aangebracht aangezien, door het verschil in
uitwendige weerstand van demeetinstrumenten, op deaflezingen inmillivolts voor de diverse
meetpunten verschillende correctiefactoren toegepast moeten worden. Hierdoor zou, na de
omrekeningvandeaflezingen vanmillivolts ingraden celcius,voor elkinstrument een aparte
onderverdeling noodzakelijk zijn.
16
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FIG. 2.11. Registrogram van een gelijktijdige meting met twee blokken (Tunis, 22-7-1966).1
FIG. 2.11. Registrationofasimultaneous measurement withtwoblocks(Tunis, 22-7-1966).

een tijdsinterval, dat in deverschillendegevallen van 0,5 tot 2,5 minuut varieerde, verwaarloosbaar klein te worden.
Metingen. De figuren 2.9,2.10 en 2.11geven de registraties van metingen met
2 blokken op het proefterrein bij Tunis resp. op 5-11-1965, 20-7-1966 en
22-7-1966.
Meting op 5-11-1965(09.30uur). De beideblokken werden nagenoeg op hetzelfde tijdstip op het aardoppervlak geplaatst, waarbij blok A geplaatst werd
boven een ingegraven frame met thermokoppels. Het verloop van de temperatuur in de grond met de diepte voor de meting is eveneens in het registrogram
weergegeven. Uit de registraties van de contacttemperaturen werd de grafiek
^(o, t) tegen -\/t bepaald (figuur 2.12). Met behulp van formule 2.8 werden
VX2C2 en &in bepaald.
&<U(o,o)
stel:

VX2C2 = aVXiCi

(2.10)
(2.11)
(2.12)

voorblokA = 31,88 =

voor blok B = 26,04 =

35,27 + «&f

27,34 + a&|M

1+a
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