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Nota'svanhet Instituut zijn inprincipe internecommunicatiemiddelen,dusgeenofficiële publikaties.
Hun inhoud varieert sterkenkan zowel betrekking hebbenopeen
eenvoudigeweergavevancijferreeksen,alsop een concluderende
discussievanonderzoeksresultaten.Indemeeste gevallen zullen
deconclusies echtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nogniet isafgesloten.
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V O O R W O O R D

Inhetkadervaneen5-maandsvak meteorologiehebikmeongeveer2maanden
beziggehoudenmethetTERGRA-probleem.
Ikhebmijnwerkaanditonderwerpalszeerwaardevolervaren.Nietalleen
kwam ikopeenvoormijnogonbekendterreinterecht
(toepassingsmogelijkhedenvanremotesensing),ookwashettoepassenvande
inderestvanhetvakvergaardetheoretischekenniseendankbaretaak.

Eenaangenamebijkomstigheidvanhetwerkenaaneendergelijkinterdisciplinairprobleem ishetoverlegtussendediversebetrokkenendat
eruitvoortvloeit.
Hetisechterduidelijkgewordendatindetweemaandendieikvoordit
onderwerpterbeschikkinghad,hetprobleem slechtstendelekonworden
aangepakt.DeopdrachtdieikvanmedewerkersvanhetICWhadgekregenwas
duidelijkenvastomlijnd,maareenmaalbezigbleekdeingeslagenwegeen
aantalvrijfundamentele (theoretische)problemenmetzichmeetebrengen,
waarslechtsbeperktaandachtaankonwordenbesteed.

Ditrapport iseenselectieuitdevolledigedoctoraalscriptievanhet
5-maandsvak, bestemdvoorhendiezichvoornamelijk interesserenindeaanpassingvanhetTERGRA-model.
Ikwiltenslottemijnbegeleiders,GerardNieuwenhuis,medewerkervanhet
ICW,enHenkdeBruin,universitairdocentaandevakgroepNatuur-en
WeerkundevandeLUW,vanhartebedankenvoorhunbegeleidingswerk.Verder
bedankikCorJacobs,wetenschappelijkassistentvandrdeBruin,voor
zijninteresseeninhoudelijkebijdragen,HermanThunnissenvoorzijn
belangstelling,enNiekJanBinkvoorzijnhulpbijhetcomputergebruik.

BartvandenHurk
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1.

I N L E I D I N G

E N

P R O B L E E M S T E L L I N G

Remotesensingiseenwaarnemingstechniek diemomenteelvolopinontwikkelingis.Eenvandetoepassingsmogelijkheden instudieishetkarterenvan
gewasverdamping ineenlandbouwgebiedmetbehulpvanwarmtebeeldenvanhet
aardoppervlak.Eenreductievandeverdampingvaneengewasgaatgepaard
meteenverhogingvandegewastemperatuur.Doorderelatietussendezeverdampingsreductieengewasopwarmingvasttestellen,kunnenuitremote
sensingwarmtebeeldeneventueletekortenvanbeschikbaarwaterineenlandbouwgebiedwordenopgespoord.

Derelatietussengewasopwarmingenverdampingisopgesteld ineenrekenmodel,TERGRAgeheten.Inditmodelwordtdeoppervlakte-energiebalansopgelostdoorbijeengegevenhoeveelheid globalestralingeneengrootaantalrandvoorwaardenenparametersdeoppervlaktetemperatuur T 0iteratiefte
veranderen.Hetmodel isopgestelddoorSOER (1977)enaangepastdoor
THUNNISSENenVANPOELJE (1984)ophetInstituutvoorCultuurtechnieken
Waterhuishouding (ICW)inWageningen.

OmdathetTERGRA-modelaanzienlijkgecompliceerd is,eneengrotehoeveelheidinvoerparametersgebruikt,wordtvoorpraktischgebruikderelatie
tussenoppervlaktetemperatuur engewasverdampingbenaderddoordezogenaamde 'lineairestandaardrelatie'.Dezerelatiewordtopgestelddoormet
behulpvanTERGRAbijeenaantalverdampingstoestanden (potentieelengereduceerd)decorresponderendeoppervlaktetemperatuur teberekenen,ende
relatievedagverdamping (LE/LEp,op24-uursbasis,uitgedrukt inmm)ineen
grafiekuittezettentegendeberekendegewasopwarming (T0-T0*,zieFiguur
1). Doorhiereenlijndoorheentetrekkenwordteeneenvoudigelineaire
relatietussenoppervlaktetemperatuur engewasverdampingverkregen.
Dezelijnheeftdevorm

LE/LEp=1-B (T 0 -T 0 *).

*

(1)

Bijhetvaststellenvandezerelatiewordtervanuitgegaandatdeviadeze
standaardrelatieberekendeverdampingmaximaal 10%afwijktvandeoorspronkelijkviaTERGRAberekendewaarde.
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T0 vce)
Fig. 1.Relatie tussen gewasopwarming ten opzichte van een potentieel verdampend gewas (T 0 -T 0 *)en de dagverdamping (LE),berekend met TERGRA

Bovendien geldt de relatie alleen wanneer de relatieve verdamping meer is
dan 50%. Onder deze waarde worden de TERGRA-berekeningen onbetrouwbaar door
verwelkingsprocessen, veranderende bodembe-dekking e t c , welke niet inhet
model zijn geparametriseerd. De B-factor invergelijking (1)wordt berekend
voor een relatieve verdamping van 50% (zie Figuur1).

Belangrijke randvoorwaarden inhet TERGRA-model worden gevormd door de
atmosferische eigenschappen op lage hoogte boven het beschouwde perceel:
luchttemperatuur, luchtvochtigheid enwindsnelheid. Deze parameters worden
in de buurt van het gebied gemeten, en voor het hele gebied horizontaal
constant verondersteld. Hierdoor werd impliciet aangenomen dat verschillen
inde energiebalans binnen het gebied geen invloed uitoefenen op deze
atmosferische randvoorwaarden, met andere woorden, de luchttemperatuur en
-vochtigheid isonafhankelijk van de (relatieve)verdampingstoestand van
een perceel binnen het gebied.
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Fig. 2.Relatie tussen de gewasopwarming en de relatieve dagverdamping
(LE/LEp), berekend met TERGRA. De getrokken lijn representeert de
standaardrelatie

KLAASSEN enVD BERG (1984)toonden echter aan dat deze atmosferisch randvoorwaarden wel degelijk door lokale verdampingsomstandigheden worden
beïnvloed. Een berekening van de luchttemperatuur en luchtvochtigheid met
behulp van een grenslaagmodel gaf een significante verbetering van de
voorspelde verdamping te zien.

Ook indeze studie ishet TERGRA-model gekoppeld aan een grenslaagmodel,
met als doel om tebepalen of een berekening van de luchttemperatuur en
-vochtigheid een significant andere relatie tussen degewasverdamping en
-opwarming oplevert dan wanneer deze atmosferische randvoorwaarden constant
worden gehouden. Hiervoor zijn onder verschillende (grenslaag-) omstandigheden vergelijkingen gemaakt tussen de B-factor berekend bij enerzijds
constante en anderzijds berekende atmosferische randvoorwaarden. Deze
invloed isuitsluitend kwalitatief bestudeerd. Er zijn geen vergelijkingen
gemaakt met waarnemingen, om teachterhalen welke benadering het beste
overeenkomt met de werkelijkheid.
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Na een korte beschrijving van het gebruikte grenslaagmodel en de koppeling
aan het TERGRA-model (hoofdstuk 2 ) ,wordt beschreven hoe de invloed vande
parametrisatievan de atmosferische randvoorwaarden op de B-factor is
onderzocht (hoofdstuk 3 ) .Inhoofdstuk 4worden de resultaten van de
modelberekeningen gepresenteerd en in hoofdstuk 5worden deze resultaten
bediscussieerd, enworden er conclusies en aanbevelingen aan verbonden.

Dit rapport bevat een selectie uit het complete doctoraal-verslag (VDHURK,
1988)en beperkt zich tot de resultaten van deTERGRA-berekeningen. Voor
een completer overzicht van de eigenschappen van het gebruikte grenslaagmodel en demogelijk-heden van een koppeling ervan aan een oppervlaktelaagmodel wordt naar het volledige verslag verwezen. Een volledige beschrijving
van het TERGRA-model staat inSOER (1977)enTHUNNISSEN enVAN POELJE (1984).
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2. HEX

GRENSLAAGMODEL

2.1.DECONVECTIEVEGRENSLAAG
De grenslaag Isde onderste laagvan de atmosfeer, waarin de Invloed van
het aardoppervlak door wrijving en opwarming nogmerkbaar is (Wieringa,
1982). De lucht inde grenslaag is turbulent door buoyancy (dichtheidsverschillen door opwarming) enwrijving, en de dikte ervan varieert van
zo'n 100m tot enkele kilometers.

Het onderste deel van de grenslaag wordt gevormd door de zogenaamde 'oppervlaktelaag'. In deze laag, die verondersteld wordt 10%van de dikte van
de totale grenslaag tehebben, kunnen fluxen van temperatuur, vocht, impuls
enmassa constant in de hoogte worden verondersteld. Temperatuur- en vochtprofielen kunnen worden berekend met deMonin-Obukhov-profielrelaties,
waarvan ook inde oorspronkelijke versie van TERGRA gebruik wordt gemaakt
(SOER, 1977).

'sNachts wordt deverticale uitwisseling vanwarmte en impuls inde
grenslaag sterk gedempt door een stabiele opbouw van de atmosfeer. Hierdoor
is de dikte van de turbulente laag, en daarmee van degrenslaag, relatief
klein.
Overdag, wanneer het aardoppervlak opwarmt, wordt degrenslaag onstabiel
van opbouw enkunnen warmere luchtpakketten sterk stijgen (buoyancy). Door
deze instabiele opbouw, en een toenemende windsnelheid, neemt ook de
impulsuitwisseling sterk toe.Mechanische en thermische turbulentie worden
sterker, en de dikte van de turbulente grenslaag neemt overdag toe.
Dit betekent dat (overdag) een groot pakket lucht turbulent moet worden
gemaakt. Opstijgende turbulente lucht bereikt de topvan de grenslaag en
botst tegen deerboven gelegen (laminaire)vrije atmosfeer aan. Hierdoor
worden pakketten laminaire lucht 'ingevangen' en turbulent gemaakt. Dit
proces wordt 'entrainment' genoemd.
Een belangrijke eigenschap van turbulentie is,dat het een sterke menging
veroorzaakt. Profielen van temperatuur en vocht inde grenslaag lopen,
wanneer deze sterkemenging optreedt, boven deoppervlaktelaag vrijwel
recht naar boven (zie Figuur3 ) .
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e.q
Fig. 3. Profielen van temperatuur (0)en specifieke vochtigheid (q)ineen
goed gemengde, convectieve grenslaag
Het deel van de grenslaag boven de oppervlaktelaag wordt daarom ook vaak
'menglaag'genoemd, 'sNachts,wanneer degrenslaagturbu-lentie gedempt is,
vindt deze menging inveel geringere mate plaats, en lopen deze profielen
niet recht.

Ingeval van een sterke thermische turbulentie spreekt menwel van een
'convectieve grenslaag'. De grenslaagprofielen worden in sterke mate
bepaald door sterke verticale uitwisseling van temperatuur (convectie).

2.2.MODELLERING VAN DE CONVECTIEVE GRENSLAAG

Grenslaaggroei overdag wordt veroorzaakt door entrainment aan de topvan de
grenslaag. Om deze entrainment te beschrijven kan gebruik gemaakt worden
van een beschrijving van de turbulente kinetische energie-uitwisselingen
aan de top (tke-vergelijking).

DRIEDONKS (1981)bespreekt een aantal parametrisatiesvan deze tke-vergelijking.Door verwaarlozing van bepaalde termen enhet doen van enkele aannames stelde Tennekes (1973)een sterk vereenvoudigd grenslaagmodel opvoor
een convectieve situatie.Deze situatie doet zich voor opeen heldere dag,
overdag, bij eenvoldoende grote opwaarts gerichte sensibelewarmtefluxH.
Dit model is indeze studie gebruikt.

i
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De lucht uit de vrije atmosfeer boven de grenslaag ismeestal warmer en
droger dan die inde grenslaag (zie Figuur 3 ) .Entrainment van deze lucht
betekent dat warmtetransport naar beneden moet plaatsvinden. Dit warmtetransport wordt energetisch gevoed door de turbulente kinetische energie
die ontstaat als gevolg van opwarming van het aardoppervlak (thermische
turbulentie) en wrijving (mechanische turbulentie).
De thermische turbulentie aan de topvan de grenslaag wordt in de Tennekesafleiding evenredig verondersteld aan de warmteflux aan het oppervlak:

-w'fl'j,=cW e ' 0

(2)

Hier isw'0' n de (benedenwaarts gerichte) flux van warmte aan de top van de
grenslaag, w'0' o de (opwaartse) sensibele warmteflux (H)aan het oppervlak,
en ceen evenredigheids-constante, met de waarde 0.2. De oppervlaktewarmteflux wordt gegeven door

w'Ö'o =H /p c p

(3)

waar pde dichtheid van lucht is en Cp de specifieke warmte bij constante
druk.
De mechanische turbulentie wordt eveneens geparametriseerd met behulp van
een evenredigheidsconstante, en hangt verder af van de wrijvingssnelheid
(u*), de grenslaaghoogte (h)en een stabiliteitscorrectie (T 0 /g):

-w-e'h =A (u*3 T 0 )/(g h)

(4)

waar g de gravitatieversnelling is,T 0 een referentietemperatuur enA de
waarde 5heeft. De totale entrainment ten gevolge van zowel thermische als
mechanische turbulentie wordt nu gegeven door

-«'»'h - cw'e'o +A (u*3 To)/(g h)

(5)

Vooral aan het begin van de dag, wanneer degrenslaaghoogte nog gering is,
is de mechanische turbulentie-component van betekenis. Later op de dag, bij
een grotere grenslaagdikte enwarmteflux, isvooral de thermische turbulentie belangrijk.
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e.q
Flg. 4.Vereenvoudigde profielen van temperatuur (6)en specifieke
vochtigheid (q)volgens DRIEDONKS (1981)

Om het verloop van de temperatuur envochtigheid inde grenslaag vast te
leggen gebruikte DRIEDONKS (1981)een vereenvoudigde voorstelling van de
temperatuur- en luchtvochtig-heidsprofielen, uitgaande van een goede menging inde grenslaag (zieFiguur 4 ) .Deze profielen worden nu verder bepaald door demenglaagtemperatuur en -specifieke vochtigheid (0 m en q m ) , de
grenslaaghoogte (h),de temperatuur- en spec, vochtigheidssprong aan de top
van degrenslaag (6 m enq m )en dehellingvan temperatuur en spec,
vochtigheid boven de grenslaag

(TQ en r g ) .

Het model beschrijft nu verder deverandering van deze parameters inde
tijd, waarbij TQ en T«constant blijven op een dag. Behalve devariatie van
dewarmteflux en u* inde tijd vormen dus initiële temperatuur- en spec,
vochtprofielen de invoerdata van het model.

De verandering van demenglaagtemperatuur hangt af van de inkomende en
uitgaande warmteflux aan de onder-en bovenkant van eenkolom lucht, en de
hoogte van die kolom:
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dem/dt=(w'e'o-w'e'h)/h

(6)

Hetzelfde geldt voor de specifieke vochtigheid van die kolom:
dqm/dt = (w'q'o -w'q'h)/h

(7)

Hierbij zijn w'0' enw'q' fluxen van respectievelijk warmte en vocht. Voor
dewaterdampflux geldt, analoog aan vergelijking(3):

w'q'o =LE /Lp

(8)

waar pweer de luchtdichtheid is,Ede latente warmteflux aan het oppervlak, en L de latente warmte-inhoud van waterdamp.
De grootte van de temperatuursprong A0 m hangt afvan de menglaagtemperatuur
en de hoogte van de grenslaag bij een vast liggende TQ:
dA9
m

dh
_

de
m

- d T -r edt-

.„.

ïïT

(9)

Zo kan ook voor Aq m afgeleid worden:

dAa

Sn

dt

_ dhdh

dq

m

»'Q
Ta-TT
dt --rrdt

(10)

De groei van degrenslaag isnu een resultante van de entrainment-flux aan
de topervan endegrootte van de temperatuursprong:

-w'6'h =Ae m (dh/dt)

(11)

Zo geldt voor de entrainment van vocht aan de top van de grenslaag:

-w'q'h =Aqm (dh/dt)

De term aan de linker kant van vergelijking (12)kan niet, zoals bijde
warmte-entrainment, geparametriseerd worden met een empirische constante.
Hierdoor iseen oplossing van qm analoog aan vergelijking (9)niet mogelijk.Voor eenvolledige qm-vergelijking moet ook de sprong inspec,
vochtigheid aan de top van degrenslaag bekend zijn:

(12)
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AQni - Iq h - (q m - q 0 0 )

(13)

waarbij q 0 0deextrapolatie isvanT q naar hoogte z=0,te
berekenen uithetinitieel profiel:
Qoo = Qmo+ A(ïmo"r q n o

(14)

Hier slaandeindices 'o'opdeinitiële waardevandebetreffende parameter.
De specifieke vochtigheid vandemenglaag q m volgt nuuitvergelijkingen
(13), (12),(7)en(8):
dq_
w'q'
dh q dh q_dh
Tn_
o _
^oo
Til
dt
h + qdt+ h dt" hdt

{

..
'

Ookdevariatievandelatente wärmte indetijd (verdamping) moetnu
bekend zijnomhetbovenstaand stelsel vergelijkingen optelossen.
De lucht bovendegrenslaag ismeestal droger dandelucht erin (Tq<0 ) ,
zodat entrainmentvandroge lucht plaatsvindt aandetopvandegrenslaag.
De specifieke vochtigheid indegrenslaag wordt daardoor bepaald dooreen
evenwicht tussen inputvanvochtige luchtvanonderaf (door verdamping)en
vermenging van droge luchtaandetop vandegrenslaag.
Dit stelsel wordt inhetcomputerprogramma numeriek opgelost door teveronderstellendatvoor kleine tijdstappen geldtdatdt=At,ende
differentiaal-vergelijkingen als breuken kunnen worden beschouwd.

2.3. BEREKENENVANLUCHTTEMPERATUUR ENDAMPSPANNING OPLAGE HOOGTEN
De inparagraaf 2.2berekende temperatuur enspecifieke vochtigheid (9 men
q m ) zijn waarden die heersen indemenglaag. Vanwegederecht lopende profielen zijn deze waarden gelijkaandewaardenaandetopvandeoppervlaktelaag (zie Figuur3 ) .
Profielen van temperatuur, vocht, impuls enmassa indeoppervlaktelaag
kunnen (en worden inTERGRA) berekend metdezogenaamde profielrelaties:
A6=(6*/k) [ln(z/z 0 )-T h U . A )+ Vh(z0,A)]

(16)

waarbij (in dit geval)A8hettemperatuurverschil istussen niveau'szen
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z 0 , k deKarmanconstante (=0.4),A deMonin-Obukhov-lengte, welke wordt
berekend inTERGRA, en¥ n een stabiliteitscorrectie inhoudt.Deze stabiliteitsfuncties zijn verschillend voor warmte en impuls, enworden beschreven
in THUNNISSEn enVAN POELJE (1984)enVD HURK (1988).
De temperatuurschaal 8*volgt uit de sensibele warmteflux H en de wrijvingssnelheid u*:
H =-pc p u*6*

(17)

Volgens de similariteitstheorie van Monin-Obukhov kan op analoge wijze een
vochtigheidsverschil over de afstand z-z 0 berekend worden, waarbij de stabiliteitsfuncties voor vocht enwarmte identiek zijn.Voor A6 in (16)moet
dan natuurlijk q ingevuld worden, en 0*wordt vervangen door q*. Deze q*
wordt gegeven door
LE = -p Lu*q*

(18)

Bij een bekende menglaagtemperatuur 8 m , spec vochtigheid qm en oppervlaktelaaghoogte z m , alsmede bekende Monin-Obukhov-lengte kan door invullen van
een willekeurige hoogte zvoor z 0 invergelijking (16)de temperatuur T a
en spec, vochtigheid q a op hoogte zworden berekend.
Via de eenvoudige vergelijking
e = e (q/p)
kan bij bekende druk puit specifieke vochtigheid qde dampspanning e (in
Pa)worden berekend, e ishierbij demolecuulgewichtsverhouding voor water
en lucht, en bedraagt 0.622.
Dewindsnelheid aan het oppervlak (ua)werd berekend door de windsnelheid
in demenglaag (um)gedurende de dag constant te houden, enmet het logaritmisch windprofiel hieruit u a voor elke tijdstap afzonderlijk te berekenen.

2.4.KOPPELING VAN HETGRENSLAAGMODEL AAN TERGRA
0«de luchttemperatuur en -vochtigheid uit tekunnen rekenen heeft het
grenslaagmodel data nodig dieworden berekend inTERGRA (H,LE,u * ) .
Andersom heeft TERGRA de luchttemperatuur (Ta)en -vochtigheid (q a )nodig
die door het grenslaagmodel worden geleverd. Aan deze 'simultane1 infor-

(19)
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matiebehoeftekanworden voldaan door hetzij het hele rekenschema vanhet
gekoppeld model met kleine tijdstappen tedoorlopen, hetzij een iteratieve
methode toe te passen.
Deze laatste methodekost vrij veel rekentijd. Bovendien worden beide
onafhankelijke modellen sowieso numeriek, met kleine tijdstappen, opgelost.
Enkele experimenten toonden tenslotte aan dat een tijdstapgrootte van 2min
een verwaarloosbare vertraging van gegevensoverdracht tussen de beide
modellen veroorzaakte. Derhalve isgekozen voor een numerieke, 'sequentiële' aanpak.
Bij deze aanpak werden eerst de oppervlaktefluxen door TERGRA berekend met
de initiële atmosferische eigenschappen. Vervolgens werden voor de volgende
tijdstap opnieuw deze parameters (T a enq a )berekend met het grenslaagmodel, waarna met het TERGRA-model voor deze nieuwe tijdstap de betreffende
fluxenwerden berekend.
Een van de tekortkomingen van het gebruikte grenslaagmodel is,dat het
slechts werkt onder convectieve omstandigheden, wanneer de sensibele warmteflux Hdus groter isdan 0 (dwz.,opwaarts is gericht). Het model stopt
haar berekeningen wanneer H <0. Op dit moment (opeen zomerse dag bij
potentiële verdamping was dit om ongeveer 16.00 plaatselijke tijd)was
echter nog 5à 10%van de opdie dag potentieel teverdampen hoeveelheid
water nog niet verdampt. Om deze 5à 10%alsnog tekunnen berekenen, en
daarmee een betere schatting van de 24-uurs-verdamping tekunnen geven,
werd een lineair verloop van degrenslaagtemperatuur en -specifieke
vochtigheid ingevoerd zodra het grenslaagmodel aan het einde van de dag
stopte. De grenslaaghoogte hwerd gelijk gesteld aan de initiëlewaarde,
terwijl 8 m enqm lineair afnamen tot de initiëlewaarden. De temperatuur en
luchtvochtigheid op referentiehoogte (2m)werden vervolgens met de bekende
profielmethode berekend. Zowerd een redelijk natuurlijk verloop van T a en
e a over een heel etmaal verkregen.
Figuur 5geeft het stroomschema van TERGRA, na toevoeging van het grenslaagmodel.
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START
READ:-bodemfysischeconstanten
-plantfysischeconstanten
-atmosferischeconstanten
-Initiëleatm.profielen*
-globalestraling
-initiëlebodemvocht-spanning
-initiëlegewastemperatuur,
bodemtemperatuurprofiel
CALC:-randvoorwaarden
-bodemfysischegrootheden
CALC:-variabeleatm.omstandigheden
(stabiliteit)
CALC:-nettostraling
-sensibelewarmtestroom
-latentewarmtestroom
-bodemwarmtestroom

energie-balanseq.0? .—nee

nieuweTr

ja
I

CALC: -24-uurs-evapotranspiratieuit
latentewarmtestroom
i

CALC: -veranderingbodemvochtspanning
i

WRITE: resultaten

.eindesimulatietijd ? . — ja

| STOP |

nee

CALC:-nieuwemenglaagtemp.*
-nieuwespec,vocht.*

INTR:-nieuwemenglaagtemp.*
-nieuwespec,vocht.*

CALC:-T a ,qaenu ametbehulpvan
Monin-Obukhov-profiel*
-e a uitqa*
t=t+At
Fig.5.FlowdiagramvanTERGRAnauitbreidingmethetgrenslaagmodel (*=
toegevoegdeonderdelen);READ=inlezenvandata,CALC=berekenen,
WRITE=wegschrijvennaaruitvoerfiles,INTR=intrapoleren
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Omdeinvloedvandeparametrisatievandeatmosferischerandvoorwaardenop
deB-factor (verg.1)teberekenen,ismetzoweldeoriginelealsdeaangepaste (zieFiguur5)versievanTERGRAeenaantalrunsgedraaid.Deberekeningenbeperktenzichtotsimulatiesvandeverdampingbovenmiddelhoog
grasland (z0=2,5cm,verplaatsingshoogte d=1,3 cm).De24-uursverdampingendemaximalegewasopwarming (T0omca.14.00uur)werdenhierbij
genoteerd.
DewaardevandeB-factor isspecifiekvoorbepaaldeomstandigheden,geldendopeenbepaaldedag.Vandagtotdagzalzeverschillen.Daaromzijn
eenaantaldagen,waarvooratmosferische (start)profielenvantemperatuur
envochtbekendwaren,doorgerekend.Deatmosferische invoerdatazijnontleendaanDriedonks (1981),endedoorgerekendedagenzijn5aug.1977,
5sept.1977,1juni1978en12okt.1978.Dezedagenwarenverschillend
watbetreftdeluchttemperatuur,vochtigheid,globalestralingendusverdamping.Voor5aug.1977werdenbijdeCabauw-torenvanhetKNMIgemeten
waardenvandeglobalestralingalsenergie-inputgebruikt,terwijlvoor5
sept.1977alleendegemetennetto-stralingbeschikbaarwas.Voordebeide
anderedagenwerddeglobalestralingberekendmeteeneenvoudigesinusfunctie,waarbijdemaximalehoeveelheidglobalestralingmiddenopdedag
voor1juni1978ongeveer800W.m-2bedroeg,envoor12okt.1978ca.450
W.m-2.
Degebruiktebodemfysischeenplantfysischeconstantenenparameters,de
heersendeluchtdrukenreflectiecoëfficiëntenzijnnietgevarieerd,enhaddendezelfdewaardealsaangegeven inTHUNNISSEN (1984).
MetnamedeinvloedvandeluchtvochtigheidopdeB-factor isbeschouwd,en
hierbijgolden5aug.1977(droog)en1juni1978(vochtig)alsextremedagen.
DestappendiezijngenomenomdeinvloedvandeatmosferischerandvoorwaardenopdeB-factortebepalen,zijnachtereenvolgens:
1)Kiezenvaninitieelgrenslaagprofiel;voordegenoemdedagenisdeaan
hetgrenslaagmodelgekoppeldeversievanTERGRA ('gekoppelde'versie)
gerund,waarbijdedagverdampingwerdberekendtussendestarttijd
waarophetinitieelprofielgeldt (voordezetijdtradnergensalverdampingop)en24.00uur 'snachts.Deinitiëleoppervlakte-enreferen-
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tietemperatuur werd berekend met het model NUMER (VDHURK, 1988). Dit
model iseen met degekoppelde TERGRA-versie vergelijkbaar grenslaagmodel, waarin ineen oppervlaktelaagmodel de (initiële) oppervlaktetemperatuur iteratief wordt opgelost aan de hand van demenglaagtemperatuur, stralingshoeveelheid en atmosferische stabilititeit.
2)Berekenen van initieel bodem-temperatuurprofiel; inhet TERGRA model
werd debodemtemperatuur op 30 cm diepte verondersteld gedurende de hele
simulatieperiode constant te zijn. Het temperatuurprofiel tussen het
oppervlak en 30 cm diepte werd elke tijdstap berekend. Om een startprofiel te verkrijgen dat enigszins realistisch is, isvoor elke daghet
niet gekoppelde TERGRA-model gerund, waarbij de berekeningen al om 20.00
uur op de avond voor de rekendag begonnen. Het initieel bodem-profiel
was recht, en de temperatuur had dewaarde van de oppervlaktetemperatuur. De atmosferische randvoorwaarden werden gevormd door metingen
op de bij eerdere berekeningen met TERGRA gebruikte 'standaarddag'
(THUNNISSEN, 1984). Op de starttijd (ca.5.00 uur 'smorgens)was het
bodemtemperatuur-profiel redelijk inevenwicht, en konden deze waarden
als invoerset gebruikt worden.
3)Berekenen van potentiële verdamping; met het gekoppelde TERGRA-model
werd devoor die dag potentiële verdamping berekend, door de initiële
bodemvochtspanning (¥s)op -10kPa te stellen.De gewasweerstand werd
daardoor overdag ongeveer gelijk aan 60s.m-1, een voor grasland minimale
waarde.Het berekende verloop van de luchttemperatuur, dampspanning en
windsnelheid werd bewaard, en deze dataset vormde de 'constanteatmosferische omstandigheden'.
4)Berekenen oppervlaktetemperatuur bij afnemende verdamping; door de
bodemvochtspanning af te latennemen (van -10kPa tot ca. 200kPa),en
daardoor de relatieve verdamping af te laten nemen tot ca. 50*. kan de
maximale gewasopwarming bijgereduceerde verdamping worden berekend.
Deze relatie tussen relatieve verdamping en gewasopwarming wordt eerst
met behulp van de gekoppelde TERGRA-versie berekend.
5)Berekenen van B-factor voor gekoppeld model; met behulp van vergelijking
(1)kan de B-factor voor het gekoppelde TERGRA-model worden berekend.
Door voor de relatieve verdamping 50% tenemen, en de daarmee corresponderende gewasopwarming in (1)in tevullen wordt de zogenaamde
B50-waarde verkregen.
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6)Berekenen van B-factor voor origineel model; herhalen van stap (3)met
de originele TERGRA-versie (constante atmosferische randvoorwaarden) en
het in stap (3)berekend verloop van de luchttemperatuur, vochtigheid en
windsnelheid levert natuurlijk dezelfde potentiële verdamping engewasopwarming op als verkregen via stap (3).Herhalen van stap (4)met de
originele TERGRA-versie, en de genoemde atmosferische dataset, levert
een berekende verdamping en gewasopwarming op bij constante (boven
potentieel verdampend oppervlak berekende)atmosferische randvoorwaarden.Ook deze relatie tussen de gewasverdamping en -opwarming kan
uitgedrukt worden met behulp van de standaardrelatie (vergelijking
(1)), en ook hiervan wordt een B50-factor berekend.
7)Vergelijken van B50-factoren; door de B50-factoren berekend in stappen
(5)en (6)tevergelijken kan beoordeeld worden of het constant houden
van de atmosferische randvoorwaarden een andere relatie tussen gewasopwarming en verdamping oplevert dan wanneer de atmosferische randvoorwaarden worden berekend, en aldus afhankelijk zijn van de verdampingstoestand van het beschouwde perceel.
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4. R E S U L T A T E N VAN DE BEREKENINGEN
4.1.BEREKENINGENVOOR5AUG.1977.
Hetverloopvandegemetenglobalestraling,diealsenergie-inputvanhet
modelwerdgebruikt,isaangegeveninFiguur6.Deinitiëlegrenslaagomstandighedenstaanvermeld inTabel1.
InFiguur7isdedoorTERGRAberekenderelatietussenderelatieveverdampingengewasopwarmingopdiedagweergegeven.Zoweldestandaardrelatie
(getrokkenlijn)voorLE/LEp=0.5,alsdeverschillendeberekendewaarden
zijnopgetekend.Indefiguurzijnzowelderesultatenbijeenberekendals
eenconstantT a -enea-verloopop2mhoogteweergegeven.
UitFiguur7kanafgeleidwordendatberekeningvanT aene aeenforse
afnamevandeB50-waardeuitdestandaardrelatieveroorzaakttenopzichte
vanconstanteatmosferischerandvoor-waarden (zieTabel2).

Tabel 1.Initiëlegrenslaagomstandigheden op5aug.1977.
Parameterbetekenis
t0
ho
®mo
Qmo
AÖmo
A(
ïmo

re

r

q
"m

Waarde

starttijd
grenslaaghoogte
menglaagtemp.
menglaag spec.v.
temp.sprong
vocht.sprong
temp.helling
vocht.helling
windsnelh.menglaag

Eenheid
GMT
m
C
g.kg-1
C
gkg- 1
K.km-1
g.kg-1.kmm.s-1

5.30

250
13.2

7.4
6.1
-4.2

5.6
0.47

8.2

Tabel2.B-factorvoor5aug.1977,bijconstanteenberekendeT aenea.
Degewasopwarming (T0-T0*)endeB-factorgeldenvoorLE/LEp=0.5
LE p (mm)
berekend
constant

4.42
4.42

T 0 -T 0 * (C)
77i
3.4

B(K-1)
* 0.069
0.149
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Fig. 6. Verloop van globale straling op 5aug. 1977
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Fig. 7.Demet het TERGRA-model berekende relatie tussen de relatieve verdamping (LE/LEp)en de gewasopwarming (T 0 -T 0 *)op 5aug. 1977,bij constante (A)en berekende (o)atmosferisch randvoorwaarden. De getrokken lijnen geven de standaardrelatie, berekend met deB50-factor
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Het constant houden van de atmosferische randvoorwaarden op 2m betekent
dus een overschatting van de (berekende) verdroging van een perceel bij een
waargenomen oppervlaktetemperatuur-verhoging. Een opwarming van 3.4°C is
reeds voldoende om een verdampingsreductie van 50%teveroorzaken. Wanneer
T a en e a op 2m afhankelijk zijn van deverdampingstoestand isvoor deze
verdroging een opwarming van 7.4°C nodig.
De T a en e a die als constante atmosferische randvoorwaarde zijn gebruikt
zijn berekend boven een potentieel verdampend gewas (s=-10kPa. r c =60
s.m-1 gedurende het grootste deel van de dag).Vergeleken met de Cabauw-waarnemingen op die dag,welke eveneens boven grasland zijn verricht, werd in
de berekeningen de temperatuur wat onderschat (zieFiguur 8 ) ,terwijl e (en
q)wat overschat werd na demiddag (Figuur 9 ) .(Deonderschatting van qna
zonsondergang isnauwelijks van belang, vanwege het geringe aandeel van de
totale verdamping na die tijd.)Ook de berekende verdamping waswat hoger
dan dewaarnemingen op die dag. Blijk-baar vond inhet veld geen potentiële
verdamping plaats.Bovendien kunnen de Cabauw-data zijn beïnvloed door
advectie, wat niet in de TERGRA-berekeningen is beschouwd.
Uit Tabel 2bleek al dat de keuze van de atmosferische randvoorwaarde veel
invloed heeft op deberekende verdamping. Het 'potentieel verdampend' T a en ea-verloop is als constante randvoorwaarde gekozen om bij devergelijking met een berekende T a en e a uit te gaan van dezelfde potentiëleverdamping en corresponderende gewasopwarming. Wanneer een ander T a - en e a verloop wordt gekozen, bijvoorbeeld de Cabauw-dataset, verandert de standaardrelatie (zieTabel3 ) .
Ook in de praktijk wordt een gemeten T a - en ea-verloop gebruikt als atmosferische randvoorwaarden (THUNNISSEN, 1984). Uit Tabel 3blijkt dat bij
gebruik van een boven niet-potentieel verdampend oppervlak gemeten dataset
(Cabauw-data) deB50-factor kleiner is,en een deel van de overschatting
door gebruik van constante atmosferische randvoorwaarden erdoor gecompenseerd wordt.
Op 5aug. 1977blijft de overschatting echter aanzienlijk: een opwarming van
3.9°C is al voldoende om een verdampingsreductie van 50% aan te tonen.
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Fig. 8. Berekende ( )en gemeten (o)
temperatuur op 2m, 5aug. 1977

Flg. 9.Als figuur 8, voor de
specifieke vochtigheid

Tabel 3. B-factor voor 5aug. 1977,bij constante (zowel Cabauw-data alsberekend boven potentieel verdampend oppervlak)en berekende T a en e a .
De gewasopwarming (T 0 -T 0 *)en de B-factor gelden voor LE/LEp=0.5
Atm.rvw.

LEp (mm)

To-Tn* (C)

B (K-1)

berekend
constant (ber.)
constant (Cab.)

4.42
4.42
4.49

7.4
3.4
3.9

0.069
0.149
0.129

Deze overschatting wordt door een aantal factoren veroorzaakt. Uit figuren
10en 11 isde (berekende) invloed van de verdampingstoestand op respectievelijk de luchttemperatuur (Ta)en dampspanning (ea) op 2m af te
leiden. Een grotere verdamping gaat gepaard met een lagere temperatuur en
een hogere luchtvochtigheid. Door boven een niet-potentieel verdampend
oppervlak een (te)lage temperatuur en (te)hoge dampspanning op te leggen,
wordt de berekende verdamping onderschat als gevolg van een onderschatting
van de luchtvochtigheidsgradiënt (zieSOER, 1977). Een onderschatting van
LE veroorzaakt een overschatting van de B-factor invergelijking(1).
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Fig.10.Temperatuurop2mbijpotentiëleverdamping ( ,¥ s =-10kPa)
engereduceerdeverdamping { ,f s=-100kPa)op5aug.1977
GebruikvaneenhogereT aenlageree a ,zoalsdeCabauw-data,reduceren
dezeoverschattingbijeenbeperkteverdamping.
Eentweedeoorzaakvandegeconstateerdeoverschattingbijgebruikvaneen
telageomgevingstemperatuur ishetfeitdathierdoorookeentelageoppervlaktetemperatuurwordtgevonden.ViaeeniteratieveberekeningvanT 0
wordtinTERGRAdeoppervlakte-energiebalanskloppendgemaakt.Desensibele
warmte-fluxHisevenredigaanhettemperatuurverschil tussendeluchten
hetoppervlak,enkanomwillevaneenbeperktehoeveelheidbeschikbare
energieslechtseenbeperkteomvanghebben.Hetgevondentemperatuurverschilheeftdaardooreenbeperkteomvang,eneenonderschattingvande
luchttemperatuurveroorzaaktookeenonderschattingvanT 0 .OokdezeonderschattingveroorzaakteenoverschattingvandeB-factor invergelijking(1).
Eenderdefactorisdekeuzevandewaarnemingshoogte,waaropT aene awordengemeten (ofberekend).
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Fig. 11.Als Figuur 10,voor de dampspanning op 2m

KLAASSEN enVDBERG (1985)geven aan dat een veronderstelde horizontale
homogeniteit van temperatuur en luchtvochtigheid op een referentiehoogte
van 2m tot grote fouten inde fluxprofielen (opgrotere hoogten)kan leiden
(zie Figuur 12).Een veronderstelde constante T a en e a aan de topvan de
oppervlaktelaag (bijvoorbeeld op 50m hoogte)maakt het mogelijk de luchteigenschappen op lagere hoogten af te leiden uit de logaritmische oppervlaktelaagprofielen, waarmee deze fouten kunnen worden vermeden. Ook
WIERINGA (1982)gebruikt deze methode om uit windprofielen boven een
bepaald terrein dewindprofielen boven een (naburig) ander oppervlak
af te leiden.
Ineenwaarnemingenset zijn echter vrijwel nooit continue gegevens van de
temperatuur en luchtvochtigheid op 50m hoogte beschikbaar, maar inhet
gekoppelde TERGRA-model kunnen dezewel worden berekend.
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50m

2m -A/V
Ts2
Temperatuur

Ts2

Fig.12.Vertikaletemperatuurprofielen indeoppervlaktelaagbij2
verschillendereferentiehoogtes:50mlinks,en2mrechts
BerekeningvanHenLEopgrondvandeprofielrelatieslevertvooreen
referentiehoogtevan2mhetzelfderesultaatopalsvoor50m,doordeaannamedatdefluxenvanoa.temperatuurenvochtigheid indeoppervlaktelaag
constantzijnmetdehoogte (Tabel 4). Verplaatsingvandereferentiehoogte
van2mnaar50mveroorzaaktbijeenconstantetemperatuurenvochtigheid
echtereenverhogingvanbeideoplagerehoogten,bijeeninstabielprofiel
alsinFiguur12.OokhierdoorvindteencompensatieplaatsvandeoverschattingvanB50,zoalsblijktuitTabel4.
Dezeverhogingvandereferentiehoogtebetekentechtereveneenseen
verlagingvandeB50-factor.Doordatopdezehoogtedeverschillenin
luchteigenschappen,veroorzaaktdoorverschillendeoppervlakten,sterk
gedempdwordendoorhorizontaleenvertikalemengingvandelucht,sluit
eenaannamevaneenconstantetemperatuurenluchtvochtigheid opdeze
hoogtenauwaanbijdewerkelijkheid.
Tabel4.B-factorvoor5aug.1977,bijconstanteenberekendeT aene a ,bij
verschillendewaardenvoordereferentiehoogte.Degewasopwarming
(T0-T0*)endeB-factorgeldenvoorLE/LEp =0.5
Atm.rvw.
berekend
berekend
constant
constant

Ref.h.(m)
2
50
2
50

Tn-Tr
7.4
7.4
3.4
4.1

(C)

.B(K-')
0.069
0.069
0.149
0.123
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DeaanpassingvandeB50-factoralsgevolgvandezeverhogingIsdanook
eenverbeteringtenoemen.

4.2.BEREKENINGENVOOR5SEPT.1977.
Dewaarnemingenvan5sept.1977aandeluchtvochtigheid wijzenuitdatdeze
dagietsminderdroogwasdan5aug.1977(zieTabel 5). Deentrainmentvan
luchtuitdevrijeatmosfeerveroorzaakte ietsminderuitdroging,doordat
deluchterwatvochtigerwasdanop5aug.1977(Aqm(5aug.)=-4.2g.kg-1,
Aqm(5sept.)=-3.0g.kg-1).Detotaleverdampingwasechtervrijlaag
(berekendepotentiëleverdamping:1.63mm.dag-1)dooreengeringehoeveelheidbeschikbareenergie.Demaximalehoeveelheidnettostralingopdiedag
bedroegruim250W.m-*.
Tabel5.Initiëlegrenslaagomstandighedenop5aug.1977

Parameterbetekenis

Waarde

t0

starttijd

ho

grenslaaghoogte

®mo

menglaagtemp.

Qmo

menglaagspec.v.

6.5

g.kg-1

A0

mo

temp.sprong

3.0

C

Qmo

vocht.sprong

-3.0

g.kg-'

re

temp.helling

6.6

K.km-1

r

vocht.helling

-0.5

A

q
"m

5.30

Eenheid

windsnelh.menglaag

GMT

80

m

12.2

C

5.2

g.kg-1.km-1
m.s-1

Tabel6.B-factorvoor5sept.1977,bijconstanteenberekende
T a ene a .Degewasopwarming(T0-T0*)endeB-factor
geldenvoorLE/LEp =0.5

Atm.rvw.

LEp(mm)

To-To*(C)

B (K-1)

berekend

1.63

5.2

0.095

constant

1.63

2.9

0.171
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Figuur13toontdeinvloedvanberekeningvanT aene aopdestandaardrelatie.OpnieuwvindteenforseafnameplaatsvanB50wanneerT aene a
wordenberekend (Tabel6).
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Fig.13.DedoorTERGRAberekenderelatietussenderelatieveverdamping
(LE/LEp)endegewasopwarming (To-To*)op5sep.1977,bijconstante (A)enberekende (o)atmosferischrandvoorwaarden.Degetrokken
lijnengevendestandaardrelatie,berekendmetdeB50-factor
OokhierisdereductievanB50bijnaeenfactor2,enismetdegevonden
relatieeenonwaarschijnlijkhogeopwarmingnodigvooreenverdampingsreductievan50%.
InFiguur13valtopdatbijeenberekendverloopvanT aene abijeen
oplopendegewasopwarmingdeverdampingeersteventoeneemt (bijT0-T0*=
0.2°C)endaarnapasafneemt.Diteffectwordtveroorzaaktdoordeinvloed
diedebodemwarmtestroomGondervindtvaneenvochttekort indebodem.Door
eenafnamevandebodemvochtvoorraad6daaltGevendoordatdethermische
geleidbaarheiderdoorafneemt (SOER,1977).Hierdoorstijgtdehoeveelheid
voorverdampingenopwarmingbeschikbareenergieiets,waardoor.deverdampingietskanstijgenbijeenafnemendebodemvochtspanning.
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4.3.BEREKENINGENVOOR 1JUNI1978.
Vandeseriedoorberekendedagenwas1juni1978devochtigste (zieTabel
7).
Tabel7.Initiëlegrenslaagomstandighedenop1juni1978
Parameterbetekenis

to

starttijd

ho

grenslaaghoogte

9

menglaagtemp.

BO

Waarde

Eenheid

5.30

GMT

80

m

17.6

C

Imo
Ae n o

menglaag spec.v.

8.5

g.kg-1

temp.sprong

5.7

C

A(

vocht.sprong

-0.4

ÏBIO

re

temp.helling

r

vocht.helling

q
"m

2.5 (gem.)
-1.5

windsnelh.menglaag

4.4

g.kg-1
K.km-1
g.kg-1.km-1
m.s-1

Despecifiekevochtigheid indemenglaagwashieroverdagrond8g.kg-1en
deingevangenluchtuitdevrijeatmosfeerwas (aanvankelijk)nauwelijks
drogerdanindemenglaag (Aqmo=-0.4g.kg-1).
Opvallend isverderdatdeinvloedvandeT a -enea-berekeningenopdeBfactoruitdestandaardrelatiekleinerwasdanopdeoverigedagen (Tabel8)
Figuur14toontdestandaardrelaties.

Tabel8.B-factorvoor1juni1978,bijconstanteenberekendeT aene a .
Degewasopwarming(T0-T0*)endeB-factorgeldenvoorLE/LEp =0.5

Atm.rvw.

LEp(mm)

T 0 -T 0 * (C)

B (K-1)

berekend

6.04

7.7

0.065

constant

6.04

4.6

0.108
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Fig.14.DedoorTERGRAberekenderelatietussenderelatieveverdamping
(LE/LEp)endegewasopwarming(T0-T0*)op1juni1978,bijconstante (A)enberekende (o)atmosferischrandvoorwaarden.Degetrokken
lijnengevendestandaardrelatie,berekendmetdeB50-factor
Ondervochtigeromstandigheden isdeinvloedvanverdampingopdeluchtvochtigheid oplagerehoogtenkleiner.Deluchtvochtigheid indeoppervlaktelaagblijft,ookbijeengeringeverdamping,relatiefhoogdoordebufferendewerkingvandeerbovengelegenvochtigemenglaag.
DesalnietteminveroorzaaktookhierhetconstanthoudenvanT aene aop2ra
eenoverschattingvandeverdrogingbijeentoenamevandegewasopwarming.

4.4.BEREKENINGENVOOR12OKTOBER1978
Ookop12okt.1978wordtdeB50-waardeuitdestandaardrelatieweervrijwel
gehalveerdbijberekeningvanT aene a (Tabel 9). Deluchtvochtigheidin
demenglaagbedroegoverdagongeveer7.5g.kg-1,endemaximalehoeveelheid
nettostralingruim200W.m-2.
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Tabel 9. B-factor voor 12okt. 1978,bij constante en berekende T a en e a .
De gewasopwarming (T 0 -T 0 *)en de B-factor gelden voor LE/LEp = 0 . 5

Atm.rvw.

LE p (mm)

T 0 -T 0 * (C)

B (K-1)

berekend

1.46

4.6

0.114

constant

1.46

2.5

0.224
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E N

C O N C L U S I E S

DeuitgevoerdeberekeningentonenduidelijkaandatdeinvloedvandeopgelegdeatmosferischerandvoorwaardeopdeB-factoruitdestandaardrelatie
(vergelijking1)grootis.EenberekeningvanT aene ametbehulpvanhet
grenslaagmodel leverteenreductievanB50optotmeerdan50%,afhankelijk
vandeatmosferischeomstandighedenendegekozenreferentiehoogte.
Dezereductieisopgrondvaneentheoretischebeschouwing inpar.4.1te
verklaren,maardeomvangervanisonrealistischgroot.Vergelijkingentussenmetbehulpvandestandaardrelatieverkregenverdampingskaartenenerzijdseneenmeteenhydrologischmodel (hetSWATRE-model,datdeseizoensverdampingvoordiversegewassenenbodemtypenberekentopbasisvande
24-uurs-verdamping)berekendeverdampinganderzijdsgavenaandathetgebruikvandestandaardrelatieonderdegebruikteaannamevanconstante
atmosferischerandvoorwaardeneenrealistischeenwerkbarebenaderingvan
depraktijksituatieopleverde.
BovendienblijktuitdiverseveldmetingenenpraktijkervaringvanhetICW
dateengewasopwarmingvan3à4°Cvoorgrasvaakalvoldoendeisomeen
verdampingsreductievan50%aantetonen.Eenhogewaardevanruim7°C
(zoalsop5aug.1977en1juni1978)bijberekendetemperatuurenvochtigheid)wordtindepraktijkzeldenaangetroffenoppercelenwaarderelatieveverdamping50%ofmeeris (NIEÜWENHUIS,mond.med.).
Erzijndusredenenomaantenemendatoptheoretischegrondendeinvloed
vaneenconstanteT aene aopderelatietussengewasopwarmingenverdampingnietverwaarloosbaarkleinis,maardateenberekeningervanmethet
gepresenteerdegrenslaagmodeldezeinvloedoverschat.
Voordezeoverschattingzijneenaantalmogelijkeoorzakenaantewijzen:

1.Schaalafmetingen
Hetgrenslaagmodelwaarmeehierdetemperatuurenvochtigheidop2mworden
berekend isontwikkeldvoormesoschaalberekeningen.Hetveronderstelteen
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horizontaal homogeen terrein. Om een idee tekrijgen van de afmetingen van
zo'n terrein wordt degemiddelde windsnelheid indemenglaagvastgesteld op
4 m.s- 1 , en de lengte van de simulatieperiode (waarinvoornamelijk convectieve omstandigheden heersen)op 8 uur. Indeze tijd legt de lucht inde
menglaag ruim 115km af,wat een redelijke ordegrootte isvoor de schaal
waarop dit model werkt. De grootte-orde van de verticale afmetingen varieert van 50m aan het beginvan dedagtot ca. 1.5 km aanhet einde.Het
TERGRA-model isechter ontwikkeld om zeer lokale fluxverschillen teberekenen, met een horizontale afstand van hooguit enkele honderden meters,en
een hoogte van slechts 2m.Kleine variaties in deze fluxenkunnen tot
onbedoeld grote veranderingen in degrenslaagparameters worden geëxtrapoleerd, die weer een grote invloed hebben op de lokale fluxen.
2. Ééndimensionaal karakter
Zowel het TERGRA-model als het grenslaagmodel zijn één-dimensionaal van
opzet. Uitmiddeling van grote verschillen in atmosferische eigenschappen
tussen naburige lokaties vindt inde praktijk plaats door middel van advectie en turbulentie, waarbij op een grotere afstand tot het aardoppervlak
een grotere horizontale uitwisseling optreedt. Deze 'afvlakking1 van extremen wordt indegehanteerde modellen niet beschouwd, zodat extreme interacties tussen demenglaag en het oppervlak niet worden uitgemiddeld.
3.Euleriaanse aanpak
demodellen beschouwen de luchteigenschappen en fluxen opeen plaats
(Euleriaans). Het aantonen van regionale verschillen kan echter beter gedaan
worden door denkbeeldig met een pakket lucht mee te reizen, en zo devoorgeschiedenis ervan tebeschouwen (Langragiaans).Verandering van een grootheid (bijvoorbeeld 6)in de tijd hangt dan mede afvan de windsnelheid:

de de dx de ,,
=U(X)
dt= dx"'dT
S

....
(20)

Voor deze aanpak is echter veel informatie vereist over de ruimtelijke
variatie van degrootheid (de/dx), zeker bijeen sterk heterogeen terrein
(KLAASSEN enVD BERG, 1985).
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4. Overshooting
Door een combinatie van deze drie genoemde factoren kan 'overshooting'
optreden: vergroting van deverschillen tussen deatmosferische eigenschappen boven terreinen met verschillende eigenschappen (fluxen). Een lucht die
van een sterk verdampend naar een nauwelijks verdampend terrein stroomt,
zal boven het verdampende terrein veel vocht opnemen, waardoor devochtigheidsgradiënt tussen het aardoppervlak en een referentiehoogte afneemt,
en deverdamping boven het toch alnauwelijks verdampende oppervlak extra
wordt gereduceerd. Terwijl bij een sterk heterogeen terrein een middeling
van atmosferische eigenschappen opgrotere hoogten plaatsvindt, nemen de
extremen in de oppervlaktefluxen toe door een variatie in luchtvochtigheid
en temperatuur op lagere hoogten (zieookVD HURK, 1988). Hierdoor reageren
temperatuur en luchtvochtigheid nabij het oppervlak ook extreem snel op een
sterke heterogeniteit. Deze extreme variatie kan deels worden ondervangen
door eenverhoging van de referentiehoogte.
5.Onmiddellijke menging
Het grenslaagmodel verondersteld een onmiddellijke menging van temperatuur
en vochtigheid over de gehele menglaag. Hierdoor worden profielen van deze
grootheden in demenglaagvoorgesteld als loodrechte lijnen. Inde praktijk
lopen met name vochtprofielen inde menglaag echter ietwat scheef. De specifieke vochtigheid in demenglaagwordt immers bepaald door een evenwicht
tussen vochtinput door verdamping van onderaf, en een menging met drogere
lucht aan de top van degrenslaag. Hierdoor zullen vochtprofielen inwerkelijkheid iets aflopen met de hoogte.De specifieke vochtigheid aan de top
van de oppervlaktelaag wordt daardoor onderschat, en de vochtigheidsgradiënt over de oppervlaktelaag dus overschat. Ook de berekende verdamping is
hierdoor tehoog. Wat hiervan de invloed isop de relatieve verdamping, in
tevullen invergelijking (1),isniet duidelijk (zie ook VD HURK, 1988).
Een kwantitatieve analyse van de invloed van het constant houden van de
atmosferische randvoorwaarden op de relatie tussen verdamping en gewasopwarming isvrij gecompliceerd. Een berekening van T a en e a op lagere
hoogten vereist een meerdimensionale aanpak, waardoor lokale horizontale
uitwisseling kanworden geparametriseerd.De behoefte aan informatie over
de horizontale variatie inhet terrein neemt dan sterk toe, om processen
als advectie en turbulentie in tekunnen calculeren.
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Een aanpassing van deB50-factor via eenverhoging van de referentiehoogte
van 2naar 50m levert aanzienlijke reëlere resultaten op dan de bovengenoemde berekening van deatmosferische randvoorwaarden op 2m.Ookvia deze
aanpassing wordt de berekende verdroging minder overschat dan bij een lage
referentiehoogte. Op 50m hoogte treedt sterke buffering op van temperatuur-en vochtigheidsverschillen ten gevolge van verschillen inhet aardoppervlak door sterkere horizontale envertikale menging. Hierdoor mogen T a
en e a opdeze hoogte redelijkerwijs constant worden verondersteld.
Het probleem dat op 50m hoogte nauwelijks waarnemingen kunnen worden verricht blijft echter aanwezig. Een aanpassing van deB50-factor via de
referentiehoogte-verhoging zal dan ook op empirische basis moeten gebeuren.
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S A M E N V A T T I N G
HetTERGRA-model iseenrekenmodel omonderverschillendebodemvochttoestandenenvoorverschillendegewassenhetverloopvandeverschillende
energie-balanstermen endegewastemperatuuropeenhelderezomersedagte
berekenen.Eenviaremotesensingwaargenomen temperatuur vaneenmetgewas
bedektoppervlakkanmetbehulpvanditmodelwordengerelateerdaaneen
(relatieve)dagverdamping.Viaeenlineaire 'standaardrelatie'wordtdeze
relatietussenrelatievedagverdamping engewasopwarmingvereenvoudigdvoor
praktischgebruik.
EénvandeaannamesvanhetTERGRA-model iseenhorizontaalhomogenetemperatuurenluchtvochtigheid opreferentiehoogte,waarvoor2misgekozen.
Theoretischestudieshebbenechteruitgewezendatdezeparametersmedewordenbeïnvloeddoordeverdampingstoestand vanhetonderliggendeoppervlak.
Metbehulpvaneen (vereenvoudigd)grenslaagmodel wordendetemperatuuren
luchtvochtigheid opreferentiehoogteuitgerekend,afhankelijkvan (o.a.)de
sensibeleenlatentewarmtefluxvanhetoppervlak.Deinvloedvandezeparametrisatievandeatmosferische randvoorwaarden opdestandaardrelatiezijn
onderzocht ondereenaantalatmosferische omstandigheden.
Hetblijktdatwanneerdetemperatuur enluchtvochtigheid op2mwordenuitgerekend, inplaatsvanconstantverondersteld,derelatietussendegewasverdampingen-opwarmingforsverandert.Globaalgeziengaatbijberekening
vantemperatuur enluchtvochtigheid eenrelatieveverdampingvan50%gepaard
meteen2maalzogrotegewasopwarming,danwanneerdezeparametersconstant
wordenverondersteld.Dezeveronderstellingbetekentduseenoverschatting
vandeberekendeverdrogingbijeenwaargenomenoppervlaktetemperatuur.
Gebruikvantemperatuur-envochtigheidsdata,welkezijngemetenboven
niet-potentieelverdampend terrein,compenseert dezeoverschattingenigszins.
Datdezeoverschattingoptreedt isopgrondvaneentheoretischeanalysete
verwachten,maardematewaarinditgebeurt isonwaarschijnlijkgroot.Uit
veldwaarnemingen enberekeningenvaneenhydrologischmodel (hetSWATREmodel)blijkttoepassingvandestandaardrelatienamelijkredelijkeresultatenopteleveren.
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Mogelijke oorzaken van de overschatting vanhet effect van een berekening
van de atmosferische randvoorwaarden zijn de schaal-verschillen tussen het
grenslaagmodel enTERGRA, het niet beschouwen van horizontale uitwisseling
van temperatuur en vochtigheid, de Euleriaanse aanpak, de eigenschap van
het model om bij heterogeen terrein lokale fluxverschillen extra tevergroten, en dekeuze van een lage referentiehoogte van 2m.
Verhoging van deze referentiehoogte naar 50m geeft weliswaar problemen bij
het verkrijgen van temperatuur- en vochtigheids-waarnemingen op die hoogte,
maar levert een reële benadering van dewerkelijkheid. T a en e a mogen op
deze hoogte door een sterke menging constant horizontaal verondersteld worden.
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