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I. I N L E I D I N G
Deaarde met deatmosfeer ontvangt energiedoor bestraling van dezon.De
hoeveelheid die de zon in alle richtingen totaal per dag uitstraalt bedraagt
ongeveer 1031 cal. Energie ontvangst op aarde afkomstig van anderehemellichamen is verwaarloosbaar.
De afstand van deaarde tot dezoniszo groot (1495.108km) dat dezonnestralen die de aarde bereiken als een evenwijdige bundel beschouwd mogen
worden. Een vlak aan derand van deatmosfeer loodrecht op de stralingsrichtingontvangtca.1,98cal.cm-2,min -1= 1,38kW.m-2(zonneconstante). Stellen
we de straal van de aarde op 6428 km en nemen we de ozonlaag op 50 km
hoogte aan, dan ontvangt deaardhelft met deatmosfeer beneden dezelaagca.
257 x 1016 cal.min-1 of 43 x 1014kWh per dag.1
Ongeveer 50% van deze zonnestraling draagt bij tot verwarming van de
bodem,verdampingvanwateropaardeenverwarmingvandeluchtenmaakt,
uiteraard met behulp van voldoende hoeveelheden water en voedingsstoffen,
plantengroei en het bedrijven van landbouw op grote gedeelten van de aarde
mogelijk. Op andere gedeelten evenwel blijven ten gevolge van een stralingstekortdebodem-enluchttemperaturen bijna voortdurend telaagvoor plantengroei hoewelveelalgenoegwater aanwezigis;opweerandere gedeelten isjuist
tijdens lange perioden van hetjaar te weinigwater voor de gewassen beschikbaar.
In dit proefschrift over stralingsmetingen boven een grasoppervlak en over
de verdamping van gras zal de nadruk vallen op het laatste aspect: genoeg
energiemaar watertekort. Ook voor onsland geldt dat het beschikbare water
tijdens bepaalde gedeelten van het groeiseizoen,hoewel niet de beheersende
factor voor „plantengroei" in het algemeen, zeker wel de beperkende factor
voor de opbrengst kan zijn. Het omgekeerde, een energietekort in hetgroeiseizoen, kan ook voorkomen.
Enigegrootheden, dienumetdeverdampingenwaterbehoefte vangewassen
in het algemeen samenhangen worden in II van dit proefschrift besproken.
De kennis van de verschillende warmtestroomdichtheden aan het aardoppervlak, dewarmte- of energiehuishouding, is o.a. voor decultuurtechniek (bijde
watervoorziening b.v.) van groot belangvoor eeninzichtin de waterbehoefte
van gewassen enin het waterverbruik van en dus de benodigde wateraanvoer
naar landbouwgebieden of bebouwde oppervlakken.
Deenergie-ofwarmtebalans endebelangrijkste termen daarvan dievoor de
verwarming van debodem en delucht envoor deverdamping van belang zijn
worden in III nader bezien. De meest gebruikte regressieformules dieeenrelatietussen stralingsenergie endetoestandvandeatmosfeer b.v.aanwezige bewolking en/of luchtvochtigheid geven en andere energiebronnen dan straling
worden daarin ook besproken.
Eentweetalin delaatstejaren ontwikkelde z.g.netto stralingsmeters werden
beproefd en hun bruikbaarheid voor een nauwkeuriger opstelling van een
stralingsbalansnagegaan.Demeetresultatenbovengraseneenvergelijkingmet
berekeningsresultaten worden besproken in IV.
Metingen over de wateronttrekking uit de bodem op verschillende diepten
1
Volgens gegevens van deDeutscheWetterdienst in 1958isdit 3 x 108keermeer dan de
per dag opgewekte elektrische energie in heel W.Duitsland en 4 x 105 keer meer dan de
stralingsenergie dievoor devoedingvan degehelewereldbevolking nodigisper dag.
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tengevolge van de verdamping van een grasmat werden uitgevoerd bij goede
watervoorziening en ook bij slechtewatervoorziening omhet inzicht teverdiepenoverdevraagbijwelkegrondvochtigheid deverdamping,degroeiendeopbrengst van gras afnemen. De verdampingsbepalingen worden vergeleken met
denettostralingsmetingen.Devochtbepalingsmethodiek, waarbijnagegaankon
worden waar en in welke mate vochtonttrekking uit en buiten de wortelzone
van gras op verschillende diepten plaats vond en de resultaten van dit onderzoek worden besproken inV.
Alle waarnemingen werden in dezomermaanden van 1958door onsgedaan
op het meteorologisch waarnemingsveld van het Laboratorium voor NatuurenWeerkunde teWageningen.
II. VERDAMPING
.1. DEFINITIES

1.1. Evaporatie
Evaporatie isdeovergangvaneenvloeibareofvastestof naar degasvormige
fase. Deovergangvanwaterinwaterdamp,d.w.z.verdampingvanwater,moet
dus feitelijk steeds met evaporatie aangeduid worden. Voor deverdamping is
energie,d.w.z.verdampingswarmte, nodig.1Wanneer geenextraenergieaangevoerd wordt, onttrekt een verdampend wateroppervlak warmte aan zijn omgeving.Detemperatuur vanhetverdampend oppervlakdaaltendeverdamping
gaat door, totdat er bij een bepaalde temperatuur tussen damp en vloeistof
evenwicht ontstaat, d.w.z. dat er dan per tijdseenheid en per oppervlakte eenheidevenveelmoleculenuitdevloeistofnaar dedampalsvandedampnaarde
vloeistof gaan. Dit geval doet zich b.v. in een afgesloten ruimte voor. Bij de
heersende temperatuur isin deevenwichtstoestand dedampboven devloeistof
verzadigd.Wordt detemperatuur verlaagd, dan condenseert de damp tot zich
een nieuw evenwicht heeft ingesteld. Wordt energie aan het systeem toegevoegd, dan stijgt de temperatuur en gaat de vloeistof weer verdampen.
Wanneergenoegenergieaaneenvrijverdampendwateroppervlak toegevoerd
wordt, dan is de hoeveelheid water die per tijdseenheid kan verdampen sterk
afhankelijk vandeafvoersnelheid vandegevormdewaterdampuitdeluchtlaag
direct boven het verdampend oppervlak. Deafvoer vanwaterdamp neemttoe,
wanneer drogere lucht over het verdampend oppervlak gevoerd wordt.
In de landbouw is het toch gebruikelijk, de overgang van water in waterdamp te onderscheiden in evaporatie,transpiratie en evapotranspiratie, afhankelijk vanhetoppervlak waaraanverdampingplaatsvindt.Deverdampingvan
waterb.v.aanbodemdeeltjes, d.w.z.aankalegrond,ofaaneenvrijwateropper^
vlak noemt men evaporatie.
De verdamping van een kale grond is bij voldoende energietoevoer voornamelijk afhankelijk van de verticale waterbeweging in de onverzadigde bodem
als vloeistof en als damp. De waterbeweging als vloeistof vindt voornamelijk
plaats onder invloed van de heersende vochtgradiënten en de zwaartekracht.
1
De verdampingswarmtevan water is afhankelijk van de temperatuur. D E SMITHSONIAN
METEOROLOGICAL TABLES (1951)geven voor 0,10, 20en 30°Cresp. 597,3 591,7 586,0en 580,4
cal.gr - 1 . Met pw — 1volgt, dat voor de verdamping van 1mm bij 15°C 58,9cal.cm - ^ nodig
zijn.
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Temperatirargradiënten en de invloed van de concentratie van het bodemvocht
zijn van minder grote betekenis (DE VRIES 1 ). In de differentiaal vergelijkingen
welke voor deze waterbeweging opgesteld kunnen worden en welkein principe
overeenkomenmetdewetvanDARCYvooreenmetwaterverzadigdegrond, komt
het capillair geleidingsvermogen van de bodem voor dat niet constant maar
sterk afhankelijk is van de zuigspanning van het water in de grond en wel sterk
afnemend bij toenemende zuigspanning. Dit verband is weer afhankelijk van de
textuurendestructureleeigenschappenvandebodemendusvandegrondsoort.
De beweging van waterdamp in de bodem wordt veroorzaakt door diffusie
in de met lucht gevulde poriën als gevolg van gradiënten in de waterdampdichtheid. Het waterdamptransport in de bodem is veelal gering en mag als
bijdrage in de verdamping van een kale droge grond verwaarloosbaar klein beschouwd worden (o.a. WESSELING, 1957; DE VRIES 1 ). Laatstgenoemde auteurs
geven ook waarden van capillaire geleidingsvermogens van verschillende gronden bij verschillende vochtgehalten beneden veldcapaciteit.
Bijzeervochtige grond overheerst dewaterbeweging alsvloeistofvan beneden
naar boven, bij lagere vochtgehalten is het capillair geleidingsvermogen veelal
zo sterk afgenomen, dat het zeer geringe waterdamptransport dan relatief belangrijker wordt, m.a.w. de verdamping is dan zelfs bij voldoend beschikbare
verdampingswarmte zo goed als nihil. Voor een „coarse sand" berekende DE
C
VRIES, dat bij een bodemtemperatuur van 20 C een waterverlies vanca.4 mm.
1
e t n r kan optreden wanneer de grondwaterstand op slechts 20 à 25cm diepte
gehandhaafd zou blijven. Bij diepere grondwaterstanden drogen de bovenlagen
van de kale grond snel uit en kan alleen waterdamptransport door die lagen
optreden. Het „self-mulching" effect van kale grond werd in het veld ook door
veel onderzoekers waargenomen, o.a. door VERHOEVEN (1953).
1.2. Transpiratie
De verdamping aan een plantenoppervlak van het door de plant opgenomen
water uit de bodem noemt men transpiratie. Verdamping van b.v. neerslag op
het plantenoppervlak, d.w.z. op de bladeren en stengels, zou men echter evaporatie moeten noemen.
Transpiratie vindt hoofdzakelijk in de huidmondjes (stomata) aan de onderen bovenkant van de bladeren plaats. De gevormde waterdamp diffundeert
door de stomata naar buiten, afhankelijk o.a. van hun openingstoestand. Bij
Phaseolus vulgarisvond BROUWER (1956),dat articulaireverdamping vergeleken
met deverdamping door de geopende stomata klein is.Bij gesloten stomata kan
alleen cuticulaire verdamping optreden. De nachtelijke verdamping van gras,
dus bij gesloten stomata, door MONTEITH (1956, 1957)in Engeland bestudeerd,
wasverwaarloosbaar klein vergeleken met deverdamping over eenheel etmaal.
Het kan zijn, dat de cuticula de verdamping verhinderde, doch ongetwijfeld
staat 's nachts in Engeland in het algemeen weinig energie voor verdamping
ter beschikking. In gebieden waar 's nachts meer verdampingswarmte ter beschikking staat zou de nachtelijke transpiratie groter kunnen zijn.
1.3. Evapotranspiratie
Verdamping aan een met gewas begroeide grond is gedeeltelijk evaporatie
en gedeeltelijk transpiratie. Men duidt de verdamping van een begroeid bodem1

Proc. 2nd Austr. Conf. of Soil Sei. Melbourne (1957).
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oppervlak dan ook aan metevapotranspiratie. Debelangrijkste factoren diede
evapotranspiratie pertijdseenheid bepalen zijn:
(1) de hoeveelheid energie die de verdampingswarmte moet leveren en die
per tijdseenheid aan het verdampend oppervlak ter beschikking staat,
(2) deaanvoersnelheid van water naar het verdampend oppervlak,
(3) deopeningstoestand vandehuidmondjes, inverbandmetdewaterdampdiffusie daar doorheen,
(4) deafvoersnelheid vandegevormdewaterdampuitdeluchtlaagdiegrenst
aan het verdampend oppervlak.
Bij een volledig gesloten gewas zal de evaporatie aan de bodemdeeltjes ook
bij vochtige grond niet groot zijn; de bodem wordt door de bladeren van de
planten beschaduwd en een snelle afvoer van waterdamp onder en tussen het
gewas kan ook niet plaats vinden. Het verdampend oppervlak zal dus voornamelijk door debladeren van deplanten gevormd worden.
Ieder van bovengenoemde factoren (1)t/m (4)kan op deevaporatie vanbeperkende invloed zijn. Zo vond RASÇHKE (1956) in Poona, India, bij een verdampingsonderzoek aan Alocasiabladeren bij een grotere windsnelheid dan
0,5m.sec -1 geen verdere toename van de verdamping. Onder zijn proefomstandigheden werd bij dezewindsnelheid degevormde waterdamp snelgenoeg
afgevoerd. Bijgroterewindsnelheden werdendeanderefactoren oféénvanhen
debeperkende.
De toevoer van water naar het verdampend oppervlak, ditishet bladoppervlak, is afhankelijk van de beschikbaarheid van het bodemwater aan ende
opnamesnelheid door het actief worteloppervlak, detoestromingvanwater uit
andereplaatsenindebodemnaar deworteloppervlakken, degroeisnelheid van
het wortelsysteem en het transport van het opgenomen water door de plant.
De openingstoestand vandehuidmondjes isniet onafhankelijk vandetoevoer
van water naar het verdampend oppervlak.
Dikwijls gebruikt menbij debestuderingvandeverdampinghetbegripoptimalewatervoorziening zonder meer. Hierbij kan echter onderscheid gemaakt
worden in „optimaalvoordebodem" en „optimaal voor deplant". Menzou
kunnen zeggen dat een actief groeiend verdampend gewas onder de heersende
omstandigheden voor deverdamping optimaal vanwater isvoorzien, wanneer
meerwater geenverhogingvan deverdamping tot gevolgheeft. Dikwijlswordt
aangenomen, dat voor Nederlandse landbouwgewassen goede en misschien
maximale opbrengsten verkregenwordenbijdezewatervoorziening.
Hetismoeilijk tezeggen,bij welkebeschikbaarheid vanhet bodemvocht, of
m.a.w. bij welk vochtgehalte in de bodem, de toevoer naar het verdampend
oppervlak tekleinisendeplant net nietmeer optimaal van water wordt voorzien. Optimale watervoorziening van de bodem, over een periode van enige
dagen gerekend is dit het vochtgehalte bij veldcapaciteit, wordt vaak beschouwdalsoptimalewatervoorzieningvoordeplant.
Voor de studie van dewaterbehoefte van de gewassen ishet nu van belang,
deevapotranspiratie teonderscheiden ineenwerkelijke evapotranspiratie(Eaè)
enin eenpotentiële evapotranspiratie (Epo).
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2. D E WERKELUKE EN DE POTENTIËLE EVAPOTRANSPIRATIE

2.1. De werkelijke evapotranspiratie (Eac)
De verdamping die op een bepaald tijdstip of in een bepaald tijdsverloop
optreedt, is de werkelijke evapotranspiratie. De werkelijke verdamping van een
volledig gesloten gewas kan voorgesteld worden als het product van twee factoren A en B, waarin B de verdamping is van een nat oppervlak van gelijke
vorm en grootte alsdat van het verdampend plantenoppervlak en dat ook evenveel netto energie ontvangt en voorts onder gelijke meteorologische condities
verkeert (VAN WIJK en DE VRIES, 1954).Het totale oppervlak van de huidmondjes is echter kleiner dan het totale bladoppervlak. Met de correctiefactor A
zal het totale bladoppervlak teruggebracht moeten worden tot het oppervlak
van de huidmondjes, terwijl daarbij rekening gehouden moet worden met de
onderlinge beïnvloeding van de waterdampstromen door de stomata (BANGE,
1953). Bij geopende stomata en bij optimale watervoorziening zal A een maximale waarde krijgen, welke vooral bepaald wordt door de diffusieweerstand
van waterdamp in de stomata.
Physiologische reacties van de plant onder bepaalde omstandigheden, b.v.
een moeilijker wateropname of een mindere lichtintensiteit, kunnen de huidmondjes doen sluiten. De factor A wordt daardoor kleiner. Met limiterende
watervoorziening werdeneenverminderdewateropname en een afnemende verdamping door veelonderzoekers waargenomen (o.a. TAYLOR en SLATYER, 1955;
SLATYER, 1956; KRAMER, 1944, 1945, 1955; LOUSTALOT, 1945;
1955; MATHER, 1955; RICHARDS en WADLEIGH, 1952*).

WADLEIGH,

De vermindering van de verdamping bij limiterende watervoorziening is
echter niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van het bodemwater,
d.w.z. van de vochtspanning in de bodem, maar ook van de potentiële verdamping (MAKKINK en VAN HEEMST, 1956).VEIHMEYER en HENDRICKSON (1955) zijn
echter de mening toegedaan dat de verdamping van een gewas, totdat het verwelkingspunt bereikt is, niet vermindert met afnemende watervoorziening.
Tussen veldcapaciteit en verwelkingspunt vindt volgens hen geen limitering
door watergebrek plaats.
2.2. Depotentiële evapotranspiratie (Ep0)
Wanneer de bovenbesproken factor A maximaal is, dan spreekt men van
potentiëleevapotranspiratie.Dewerkelijke evapotranspiratie kan dus gedurende
zekere tijd gelijk zijn aan de potentiële. Tijdens de „Meeting on Physics in
Agriculture" te Wageningen werd de potentiële evapotranspiratie als volgt gedefinieerd: „...it istherateof evaporation,primarily determined by weather, from
an extended surface of short green crop,activity growing, completely shading the
ground,of uniformheight andnot short of water..."
Dewerkelijke evapotranspiratie hoeft derhalvenietgelijk tezijn aan de potentiële, wanneer:
(1) het gewas niet van gelijke hoogte is of geen „extended surface" beslaat.
In deze gevallen kan de verdamping per oppervlakte eenheid groter worden.
Een grotere ruwheid van het oppervlak kan een intenser turbulent waterdamptransport mogelijk maken, terwijl bij een klein en/of ongelijk oppervlak ook
1
RICHARDS en WADLEIGH geven een zeer uitgebreid literatuuroverzicht van de relaties tussen plantengroei, verdamping en bodemvocht.
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meer energievoor deverdamping ter beschikking kan komen (advectieve energie). Een morphologische eigenschap als de vorm van de planten kàn dus ook
voor de verdamping belangrijk zijn.
(2) het gewas de bodem niet volledig bedekt. De evapotranspiratie kan nu
kleiner maar ook groter worden, afhankelijk o.a. van de vochtigheid van het
bodemoppervlak en de bestraling.1
(3) het gewas niet actief groeit, b.v. na nachtvorstbeschadiging of wellicht bij
gras na maaien. De verdamping is dan kleiner.
(4) het gewasniet optimaal vanwater wordt voorzien. Physiologische reacties
van de plant zullen de verdamping doen afnemen.
Genoemde factoren kunnen hetzij alleen, hetzij in combinatie met elkaar optreden. De afwijking van de potentiële evapotranspiratie heeft bij (1) en (2)
physische en bij (3) en (4) vooral plantphysiologische oorzaken. Onder natuurlijke omstandigheden zal de Eae vaak om bovengenoemde redenen van de Epo
verschillen. Men tracht deEp0 uit meteorologische gegevens met halfempirische
formules te berekenen (II.2.3).
Wanneer zeer veel energie voor verdamping ter beschikking staat, b.v. mid^
den op een stralingsdag in de zomer, kan toch bij zeer goede watervoorziening
de werkelijke evapotranspiratie plotseling kleiner worden dan de potentiële;
SLATYER (1956) en RASCHKE (1956) e.a. namen dit verschijnsel, „midday depression", waar. Blijkbaar is onder de sterke instraling toch nog de toestroomsnelheid van het bodemwater naar de worteloppervlakken en/of de opname- en
transportsnelheid van water door de plant te gering; er treden verschijnselen
van verwelking op en de huidmondjes worden gesloten.
De invloed van de potentiële evapotranspiratie op de vermindering van de
verdamping bij niet optimale watervoorziening voor de plant werd bij gras
aangetoond door MAKKINK en VAN HEEMST en bij Phaseolus vulgaris door
BIERHUIZEN (1958). Bij gras bleek, dat met afnemende beschikbaarheid van het
bodemvocht in dewortelzone, dusbij toenemende vochtspanning, de werkelijke
verdamping meer van de potentiële afweek naarmate de potentiële verdamping
groter was. M.a.w. de werkelijke verdamping die nog net gelijk is aan de potentiële is kleiner bij toenemende vochtspanning. Men kan ook zeggen, dat het
minimale vochtgehalte voor optimale watervoorziening voor de plant (Eac =
= Epo)varieert met de potentiële verdamping. Het effect was bij gras op een
kleigrond sterker dan bij gras op veen. Dit kan verklaard worden door een
sterkere opwaartse waterbeweging naar de wortelzone in de veengrond of door
een dieper wortelstelsel van het gras op die grondsoort.
2.3. De verdamping van vrijwater en de berekening van Epo
Bij volledige bodembedekking en bij optimale watervoorziening van de ge1
Door verschillende onderzoekers wordt aangenomen, dat de waterbehoefte over het
helegroeiseizoen voor optimale opbrengsten gelijk isaan depotentiële verdamping. WESSELING '
en VAN WIJK (1955) toonden aan, dat optimale opbrengsten van akkerbouwgewassen verkregen kunnen worden bij een waterverbruik kleiner dan de Epo nl. ± 75% daarvan. D e belangrijkste oorzaak moet gezocht worden in een niet volledige bodembedekking gedurende het
hele groeiseizoen. VAN D U I N en SCHÖLTE UBINO(1955) bevestigden dit resultaat bij een onderzoek naar het waterverbruik van aardappelen op een zandgrond. Zij vonden, dat 0,75 Ep0 voldoende was voor optimale opbrengsten. Of de onvolledige bodembedekking de enige oorzaak
is, of dat de plant gedurende zekere tijd om een of andere reden niet potentieel verdampt,
is moeilijk te zeggen. Bij aardappelen op een kleigrond kon niet zo duidehjk aangetoond
worden dat een watervoorziening van 0,75 Epo voldoende was (SCHÖLTE UBING, 1958).
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wassen isdewarmte- of energiebalans een goede basis voor eenberekeningv a n
de evapotranspiratie* (BRIGGS EN SHANTZ, 1916, 1917; BERNARD, 1956; SuoMr
en TANNER, 1958; BUDIKO, 1955;e.v.a.). D e Eae is d a n gelijk a a n de Epo. Bij

limiterende watervoorziening isde beschikbaarheid van h e t bodemvocht voor
de planten enzijn dephysiologische reacties veel belangrijker en bepalend voor
de werkelijk optredende verdamping. Voor eenberekening van de verdamping
onder deze omstandigheden is de methode van de energiebalans niet geschikt. 2
Dikwijls berekent meneerst deverdamping E0 uiteendunne laag water(nat
filtreerpapier), dieonder dezelfde meteorologische condities verkeert alsde begroeide grond waarvoor m e nde potentiële evapotranspiratie wilweten. Een
dun watervlies heeft een geringe massa en dus een geringe warmtecapaciteit.
Dit geldt ookvoor eenbladerdek. Deevaporatie vanvrij water k a nuitdeenergiebalans, waarin alle termen precies zijn vastgesteld, met voldoende nauwkeurigheid bepaald worden (LAKE HEFNER REPORT, 1952). Voor de berekening
van deverdamping E0 (mm.e t m - 1 ) uitmeteorologische gegevens isde volgende
formule afgeleid door PENMAN (1948, 1956):
Eo = »j#A(A + Y ^ ' P w - ^ r - 1 + £aY(A + Y ) _ 1 m m . e t m - i ,
(1)
waarin:
ntH = netto straling op het wateroppervlak (energie-stroomdichtheid, b.v.
cal. c m - 2 , e t o r 1 ; zieIII.2),
Ea = f(u)(ea~ed) m m . e t a r 1 ,
!
ea = verzadigingsdampdruk (mmHg)o p2 m hoogte,
ea = werkelijke waterdampdruk (mmHg)o p2 m hoogte,
/ ( u ) = factor, afhankelijk v a nwindsnelheid o p 2 m hoogte, ruwheid van het
oppervlak en stabiliteit vande lucht,
u = windsnelheid (m.sec - 1 ),
y
= psychrometer constante,
À = helling vandeverzadigingsdampdruk-temperatuur curve,
pw = dichtheid vanwater (gr. c m - 3 ) ,
LT = verdampingswarmte vanwater (cal.gr - 1 ).
Voor debepaling van Epo van kort gras uitdeverdamping van het vrije wateroppervlak maakt PENMAN n u gebruik van een empirische factor ƒ (tabel 1)
welke varieert in deloop vanhet jaar. (fE0 = Epo).
TABLE 1. Theconstantƒ = Epo-Eo'1 forshort grass,determined inS.E.England. According
to PENMAN (1948, 1956).
Jan. Febr. Mar. Apr. May June

July Aug. Sept.

Oct. Nov. Dec.

Year

0,6

0,8

0,7

0,75

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

PENMAN en SCHOFIELD (1951) hebben getracht de Evo van gras direct uitde
energiebalans te berekenen met inachtname van de openingstoestand van de
1

Andere bekende methoden voor de bepaling van deverdamping zijn: berekeninguit
periodiekevochtbejpalingen vandegrond, uitlysimeterwaarnemingen, uithet verticaaldamptransport en berekening m.b.v. correlatieformules. Inditproefschrift zallater gebruikgemaakt worden vaneenmethode volgens periodieke vochtbepalingen. Deandere methoden
worden hier ook niet behandeld.Detweeeerstgenoemde methoden zouden ook waterbalansmethoden genoemd kunnen worden.
2
Ingebieden nietfrequent watertekort zal bovendien de bodem niet geheel bedekt zijn en
isde berekening van deadvectieve energiemoeilijk (111; 1).
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huidmondjes endediffusieweerstand vanwaterdampdaarin.Aandeberekening
van Epo uit E0 met behulp van een empirische reductiefactor moet echter tot
nu toe de voorkeur worden gegeven. Enigszins afwijkende waarden voor de
/-factoren uit tabel 1voor „kort gras"werdendoor MAKKINK (1955,1957) gevonden onder devoor onsland geldende omstandigheden.
Gelijke reductiefactoren worden ook vaakvoor deberekeningvandepotentiële verdamping van andere en dus hogere gewassen dan kort gras gebruikt.
Ditisalleenverantwoord, wanneer:
(1) degewassendebodemvolledigbedekken enzogoedgesloten envangelijke hoogte zijn, dat geen wind tussen het gewas dringt. Ook de ruwheid van
het oppervlak mag niet veranderen.
(2) de energiebalans voor iedere volledig begroeide grond gelijk is, d.w.z.
dat de netto beschikbare energie voor deverdamping bij optimale watervoorziening onafhankelijk isvan deaard van debodembedekking, b.v. dekleur of
dehoogte en de reflectie voor opvallende straling.
(3) de invloedvanmorphologischeen/ofphysiologischeverschillenvandegewassenop deverdampingbijoptimalewatervoorzieningverwaarloosbaarklein is.
RIDER (1957) concludeert uit zijn verdampingswaarnemingen in Cambridge
(Eng.) volgens het verticale damptransport, dat tussen de „potentiële verdamping" van gras (hoogte 10-30 cm), spruitkool (hoogte ± 100 cm) en erwten
(hoogte ± 60 cm) aanmerkelijke verschillen zouden bestaan (tabel 2). De invloedvanverschillendemorphologische en/ofphysiologischeeigenschappen op
de verdamping is volgens hem groot. De grondsoort was voor alle gewassen
dezelfde. Gras verdampte steeds het minst en zelfs zeer weinig op de zonnige
dagen. Er werd geen extra water gegeven in de waarnemingsperiode; RIDER
neemt hier de mening van PENMAN (1950) over, dat het bodemvocht tussen
veldcapaciteit en verwelkingspunt voor een groot gedeelte gelijk opneembaar
is. Dat hetgrasmeteenvrijondiepwortelstelseltijdens dewaarnemingsperiode
dussteedsoptimaalvanwaterwasvoorzien,maghiernietzonder meeraangenomen worden.
MAKKINK (1957a) vond met zijn lysimeters,bijzeergoede watervoorziening,
tussen deverdamping van langen kort gras(lengte resp.ca. 12 en 3cm)in het
algemeen welverschillen. De ruwheid van het verdampend oppervlak was bij
lang gras veranderd, er drong wel wind tussen het gewas en wellicht was de
energiebalansvoorhetlangegrasandersdanvoorhet korte gras.Enkelerussische onderzoekers (o.a. BUDAGOVSKII en SOVINA, 1956) zijn van mening, dat
ongeacht de meteorologische omstandigheden verschillende gewassen een verschillend waterverbruik kunnen hebben.
TABLE 2. The évapotranspiration of various crops completely shading the ground and the
evaporation of a bare soil under equal meteorological conditions.
According to
observations of RIDER (1957) in Cambridge 03ng.). (mm.24 hrs -1 ).
Surface . . . .
Crop height (cm)

grass
±15

sprouts
±100

26/5/'55
6/6/'55
18/6/*55
22/6/'55
9/7/'55
10/7/'55

2,2
2,3
0,6
1,2
2,7
2,3

3,6
4,3

10

-

peas
±60

-

7,5
5,0
4,4
3,3

bare soil

1,2
0,3
0,4

-

1,9
0,4
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Of de werkelijke verdamping van een goed gesloten, actief groeiend gewas
bij goede watervoorziening in een bepaald groeistadium anders is dan de
potentiële, isniet precies bekend. VAN DUIN en SCHÖLTE UBING (1955) toonden
aan, dat de grotere waterbehoefte van aardappelen op een humeuze zandgrond
in Nederland na einde juni gedurende de jaren 1940 t/m 1952 niet een gevolg
was van een werkelijk grotere verdamping, maar dat omstreeks eindejuni begin juli de totaal beschikbare bodemvoorraad water in die grondsoort verbruikt, althans sterk verminderd was. Door laatstgenoemde auteurs werd de
voor de berekening gebruikte potentiële evapotranspiratie berekend uitE0 met
de/-factor van kort gras. De potentiële verdamping kan daardoor dus onderschat zijn, vooral in juni met volledige bodembedekking. Daarentegen zalde
Epo in april en in mei weer te hoog berekend zijn wegens nog niet volledige
bodembedekking. De getrokken conclusie zal vermoedelijk toch niet ver van
de waarheid af zijn.
3. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Bij de verdamping van water wordt onderscheid gemaakt in evaporatie,
transpiratie en evapotranspiratie. De evapotranspiratie wordt nog verdeeld in
een werkelijke en in een potentiële verdamping. Enkele belangrijke factoren
die van invloed zijn op de verdamping werden kort besproken.
Onder devoorwaarden, genoemdindedefinitie vandepotentiële verdamping,
is de werkelijke verdamping gelijk aan de potentiële. Er is nog geen algemene
regel te geven wanneer de plantvoorzover het deverdamping betreft optimaal
van water is voorzien. Dit is afhankelijk van de omstandigheden en misschien
afhankelijk van de plant zelf. Wel is aan te geven, wanneer de bodem optimaal
van water is voorzien.
Onder natuurlijke omstandigheden is de werkelijke verdamping vaak kleiner
dan de potentiële. Zij zou echter ook groter kunnen zijn.
Bij niet optimale watervoorziening van de plant is de werkelijke verdamping
met eenvoudig te berekenen. Zij is dan afhankelijk van devochtspanninginde
wortelzone, maar ook van de potentiële verdamping die zou optreden bij optimale watervoorziening.
De potentiële verdamping laat zich beter berekenen, vooral wanneer alle factoren, dus ook de plantfactoren die op deze verdamping invloed hebben, bekend zijn. De plantfactoren zijn zelfs onder de gunstige omstandigheden bij
potentiële verdamping nog moeilijk te bepalen. In sommige gebieden of onder
bepaalde omstandigheden is dit ook voor de totaal beschikbare energie per
oppervlakte eenheid en per tijdseenheid het geval.
Wanneer de netto beschikbare energie wel precies bekend is en bepaalde
meteorologische gegevens ter beschikking staan, kan de verdampingE0 van een
dun watervlies goed berekend worden (uitdrukking (1)). Met een empirisch
bepaalde reductiefactor ƒ tracht men de Epo te berekenen uitfE0. PENMAN bepaalde de/-factoren voor zeer kort gras onder de gemiddelde meteorologische
omstandigheden in Z.O. Engeland. MAKKINK vond voor Nederlandse omstandigheden iets andere waarden voor de reductiefactor.
Het gebruik van gelijke reductiefactoren voor alle gewassen is verantwoord
ónder bepaalde voorwaarden. Afgezien van de invloed van morphologische
en/of physiologische verschillen zal iedere hogere bodembedekking niet helemaal ondoordringbaar zijn voor wind en zal niet ieder oppervlak een gelijke
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen59(10), 1-93 (1959)
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ruwheid bezitten. Ook kan b.v. de hoogte en natuurlijk de kleur van het gewas
van invloed zijn op de netto beschikbare energie. Met een voor kort gras be^
kende reductiefactor kàn de werkelijke verdamping van een willekeurig ander
gewas bij optimale watervoorziening en volledige bodembedekking uit E0 te
laag berekend worden.
Uit onderzoekingen naar mogelijke verschillen in potentiële verdamping van
verschillende gewassenissomsmoeilijk teconcluderen of degewassen werkelijk
optimaal van water werden voorzien.
Het is moeilijk de werkelijke of de potentiële verdamping van verschillende
gewassen onder precies dezelfde natuurlijke omstandigheden, d.w.z. op gelijke
gronden onder gelijke bodemvocht- en meteorologische condities, gelijktijdig
te bestuderen. Vooral met naast elkaar gelegen proefvelden moet bij de interpretatie van de waarnemingsresultaten rekening gehouden worden met de beperkte afmetingen van de veldjes en hun mogelijke onderlinge beïnvloeding.
Bijhet hanteren van (berekende) potentiële verdampingscijfers moet men zich
realiseren, dat gewerkt wordt met de maximale verdamping van een bodembedekking die aan bepaalde eisen moet voldoen en onder bepaalde omstandigheden verkeert. Wanneer water, b.v. ten gevolge van regen, op het verdampend
oppervlak aanwezig is, dan is bij optimale watervoorziening voor de plant de
wateronttrekking uit debodem niet gelijk aan de berekende potentiële verdamping, maar kleiner.

III. D E E N E R G I E B A L A N S A A N H E T A A R D O P P E R V L A K
1. D E ADVECTIEVE ENERGIE, DE INVLOED VAN HET OPPERVLAK

De voor de verdamping beschikbare energie is uiteindelijk afkomstig van
dezonnestraling die de aarde bereikt heeft; echter is de straling (energiestroomdichtheid) die op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip aan het aardoppervlak ter beschikking staat vaak niet de enige warmtebron.
Vooral inaride en semi-aride gebieden kan verdampingswarmte uitvan elders
aangevoerde warmere lucht onttrokken worden (advectieve energie). Deadvectieve energie is de energie die in de onmiddellijke of verre omgeving van het
verdampend oppervlak door een gebrek aan water niet in verdampingswarmte
kon worden omgezet.
De vergroting van de verdamping door onttrekking van verdampingswarmte
uit de lucht, dus het gebruik van de advectieve energie, wordt het oasis-effect
genoemd. Dit effect kan zeer groot zijn. In Irak b.v.isaangevoerde warme lucht
een zéér belangrijke bron voor verdampingswarmte (WARTENA, 1959); de nachtelijke verdampingkan daar ook groot zijn. Deverdamping aan eenklein oppervlak in een woestijn kan wel enige honderden procenten groter zijn dan de berekende Epo. In Wisconsin (V.S.) werd aan een alfalfa-veld waargenomen, dat
deenergievooreenverdampingvan ca. 2,2 mm.étm - 1 , dit was ca. 25% van de
totale dagelijkse verdamping, onttrokken werd uit aangevoerde warme lucht
(TANNER, 1957). Andere voorbeelden van het oasis-effect geven TANNER (1958)
en LEMON (1957).

Uit fig. 1, ontleend aan waarnemingen van LEMON in Texas (V.S.), blijkt de
invloed van toenemend watergebrek in de onmiddellijke omgeving op de ver12
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FIG. 1. Increase of potential évapotranspirationEp0(expressed as cal.cm~a.24 hrs - 1 = Hev)
from a small area ofBermudagrassassurroundings progressively dried. Theincrease
is a result of increase in advected energy. Data from E.R. LEMON, College Station,
Texas;Sept. 1955.Lysimeter centered in 50 x 50foot area ofirrigated common Bermuda grass, surrounded by unirrigated pasture. ntH = net radiant flux density.

damping van een klein oppervlak met gelijke bodembedekking, dat steeds optimaal van water wordt voorzien.
De onttrekking van warmte aan de lucht neemt bij grote oppervlakken naar
de lijzijde geleidelijk af. Het temperatuurverloop in de lucht heeft zichdan ingesteld.
Indien het.gewas de bodem wel volledig bedekt maar niet van gelijke hoogte
is, kan eveneens meer energie aan de lucht worden onttrokken. Het oasis-effect
neemt toe met toenemende turbulentie van de lucht boven het verdampend
oppervlak. De turbulentie neemt toe met grotere windsnelheden maar ook met
een grotere ruwheid van het oppervlak. Bij proeven in Madison (Wisconsin)
bleek, dat de evapotranspiratie van lang „reed canary grass" uit lysimeters
omgevendoorkortgras220 %bedroegvandeverdampingwelkeuitdestralingsbalans berekend kon worden (MOLDENHAUER, 1951). DRINKWATER en JANES
(1957)namenaaneenproefveld van „blue grass"eenvermeerderingvanca.23%
in de dagelijkse verdamping waarwanneer de omgeving niet meer uniform was.
Dewerkelijkeverdampingisdus sterkafhankelijk van degroottevan het oppervlak van het gewas via hetwelk energie opname kan geschieden.
De advectieve energie en dus ook de verdamping ten gevolge van het oaciseffect is moeilijk te berekenen. In gebieden waar het oasis-effect groot is, heeft
de energiebalans zonder de advectieve term uiteraard weinig waarde voor de
berekening van de verdamping. Onder de voorwaarden gesteld in de definitie
van Epo, isin humide gebieden de advectieve energie klein.
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (10), 1-93(1959)
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2. DEENERGIEBALANS

Wanneer we de advectieve energie vooralsnog buiten beschouwing laten,
dan kan de energiebalans voor een begroeide grond op een bepaald tijdstip
ofovereenbepaald tijdsverloop alsvolgt geschrevenworden1:
{(drtfsu + d/Hsu) ~ l"su(drHsu + dfHsu) - u(arHsu + d/HSu)} ~
-{Hea - (Hat - ratHat)} + Haw = Hso + Hat + Hev + HCp,

(2)

waarin:
drHsu= directekortgolvigezonnestraling(directshortwave-lengthradiation),
dfHsu — diffuse kortgolvigezonnestraling (diffuse short wave-length radiation),
drHsu + dfHsu = Hsu = totale kortgolvige zonne- en hemelstraling (total
globalradiation),
Hea = langgolvigestralingvanhet aardoppervlak (longwave-lengthradiation oftheearth),
Hat = langgolvige atmosferische stealing (long wave-length atmospheric
radiation),
Haw= warmtestroomdichtheidnaaraardoppervlaktengevolgevancondensatie(latentheatfluxdensityfrom dewfall),
HSo — warmtestroomdichtheidnaar debodem(sensibleheatfluxdensityto
the soil),
Hat = warmtestroomdichtheid naar de lucht (sensible heatfluxdensity to
theair),
Hev = warmte gebruikt voor verdamping (latent heatfluxdensity for evaporation),
Hep = warmte opslag in en tussen het gewas (flux density of sensibleheat
stored intheerop),
rsu = reflectiecoëflkiënt vanhet oppervlakvoortotalekortgolvigestraling
(reflectivity ofthesurfacefor totalglobalradiation),
rat — reflectiecoëificiënt van het oppervlak voor atmosferische straling
(reflectivity of the surface for atmosphericradiation),
u = percentagevandestralingdatvoordephotosynthèsegebruiktwordt
(efficiency of the light energyconversion).
r
su,faten uzijn dimensieloos.Alleandere factoren hebbendedimensievan
energiestroomdichtheid(cal. 1~2.t _1 ). Deeersteendetweedetermtussenaccolades zijn resp. de netto kortgolvige instraling ntHSu en de netto langgolvige
1
De energie- of warmtebalans is hier in zijn algemene gedaante weergegeven. Op een bepaald tijdstip of over een bepaald tijdsverloop kunnen, afhankelijk van de omstandigheden,
termen gelijk 0 worden ofeen ander teken krijgen dan in (2) aangegeven is. 's Nachts b.v. is
HSu= 0,veelalHev = 0en hebbenHso, Hai en Hcpeea negatief teken, d.w.z. dat er warmte
aan debodem,deluchtenhet gewasonttrokken wordt, 'sNachtskànHé»positief zijn terwijl
deze term overdag gelijk 0 is wanneer Hev positief wordt.
De warmtebalans 's nachts:
-Hea + Hat(\ - rai) + Hdw = -HSo - Hai - Hcp
isbelangrijk bij debestudering van nachtvorst. Dewarmtegeleidingsvermogensvan de media
gelegen onder het vlak van uitstraling, bij een begroeide grond XJ0 en X,,,- en bij een kale
grond (Hcp = 0)\so alleen, spelen echter bij dit verschijnsel nogeen zeer belangrijke rol. Dit
onderwerp zal hier niet verder besproken worden. Wel komt later het verschil {H,a- Hat(1- rad) nog ter sprake. Omdat 's nachts {Hea - Hat (1- rat) - Hdw} > 0 hebben
uiteraard Hs0, Hai en Hcp in bovenstaande vergelijking een negatief teken.

14

Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (10), 1-93(1959)

uitstralingntHea. Hetverschilvan dezetweetermenisdenettostralingntH (net
radiation).Deenergie-ofwarmtebalansisinfig.2nog eensweergegeven. Voor
nietbegroeidegrondzijnHcpenugelijknul.

erop i
height i
soil

unit area
FIG. 2. Schematic representation of the energy balance ofa horizontal cultivated surface on
earth (unit area). Thetotal globalradiation Hstt, onanaverage clear dayin summer
at Wageningen is 100% in thisfigure.Allother radiant and heat flux density terms
(cal.cm -s .etm -1 ) areexpressed as percents ofHsu bythewidth ofthearrows.The
figure is a representation of eq. (2). The radiant, the latent heat and the sensible
heat flux density terms are indicated separately. Theadvected energy will be small
and isunknown butisstillindicated inthisfigure.Thelengthsofthe arrowsarearbitrarily chosen.
3. D E TERMEN VANDEENERGIEBALANS

3.1. Dekortgolvige zonnestraling
Bij een volkomen doorzichtige atmosfeer is de energiestroomdichtheid op
een horizontaal vlak opaarde, tengevolge vandebestraling door dezon, op
ieder tijdstip afhankelijk vandezonshoogte.1Deatmosfeer isechter voor de
1

Wanneer devariatiesindeafstand zontotaardeverwaarloosd wordenenookdezonneactiviteit constant verondersteld wordt, is de energiestroomdichtheid H (cal. cm -2 , min -1 )
opeenhorizontaal vlak aanderand vandeatmosfeer
opieder tijdstip overdaggelijk aan de
gemiddeldewaardevandezonneconstanteH*-c- (ca.1,98 cal.cm -2 , min -1 ) maaldecosinusvan
dehoek tussen deinvallende stralenbundel endenormaal opdatvlak. Voor hethorizontale
eenheidsvlak isdezehoek dezenithafstand vandezonenkandeverhoudingHjH'-c- op ieder
tijdstip overdag ookuitgedrukt worden indebreedtegraad 9 (plaats vanhetvlak), dedeclinatievan dezon 8endeuurhoek, d.w.z.detijd:
H = Hs-C- {sin<p sin8+ cos9 cos8cos 2K T - 1 (f-1 0 )} cal.cm -2 , min -1 .
Hierin isTgelijk aan24uurenzouvoor t0 12uuringevuld kunnen worden, t isde tijd in
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zonnestraling niet volkomen doorlatend. Een deel van de straling wordtgeabsorbeerd door ozon, C0 2 , waterdamp enstofdeeltjes, een deel wordt gereflecteerd, b.v.tegendewolken,eneenander deelwordt door deluchtmoleculen,
de waterdamp en de stofdeeltjes verstrooid. De direct doorgelaten en dus
„gerichte" straling drH8Uendediffuse straling dfHsu vormen samen detotale
kortgolvige zonnestraling Hsu opaarde. De golflengte varieert toch echtervan
ca.0,3\x.totca. 3 p.
Berekening vandetotale ofdirecte en diffuse straling op aarde opieder tijdstipuitdetemperatuurstraling vandezonisnieteenvoudig maar wellicht mogelijk, wanneer steeds genoeg gegevens over absorptie, reflectie enverstrooiing in
de atmosfeer bekend zouden zijn. Deaanhetaardoppervlak teruggekaatste
straling zal ook weer door de atmosfeer diffuus naar het aardoppervlak teruggezonden worden. De dagelijkse gang van de totale straling kan evenwel goed
gemeten worden b.v.meteenthermozuil (Kipp-solarimeter)verbonden meteen
registrerende galvanometer (Cambridge thread-recorder). Detotale dagelijkse
straling (cal. cm - 2 , etm -1 ) wordt dan met behulp van een ijkfactor verkregen
door planimetreren vanhetoppervlak tussen registratiecurve endenul-lijn van
de galvanometer.
Omdat maar op betrekkelijk weinig plaatsen opaarde deze straling continu
gemeten wordt, zalmenHsu veelal uit bestaande regressieformules, waarinde
bewolkingsgraad ofhet zonneschijnpercentage verwerkt is,moeten berekenen.
Voor Wageningen (51°58' N, 5°39' E)bleek decorrelatie tussen totale straling
en relatieve zonneschijnduur iets groter te zijn dan tussen totale straling enbewolkingsgraad (DE VRIES, 1955); ookvoor andere streken blijkt dit dikwijls het
geval tezijn (HINZPETER, 1958).
De totale dagelijkse straling Hsu moet berekend worden uitderelatieve dagelijkse zonneschijnduur n\n ofuit degemiddelde bewolkingsgraad ma overdag;
de gemiddelde maandelijkse dagwaarde van Hsu wordt berekend met de gemiddelde maandelijkse dagwaarden van n/jv ofm<j.
ANGSTRöm(1924)neemt eenlineaire betrekking aantussen detotale dagelijkse straling enhet zonneschijnpercentage :
Hsu=p

+ qnlN cal.cm- 2 , etm" 1 .

(3)

Hierin zijnpenq constanten, afhankelijk van deplaats opaarde enookvande
tijd vanhetjaar.nisdewerkelijke dagelijkse zonneschijnduur, iVisdemaximale
zonneschijnduur1, zodat geldt: 0 < n /jv < 1. Voor volkomen bedekte hemel
isn= 0endusHsu =p. Voorvolkomen helderehemelgeldtn —NenisHsu =
—P+ <7= H°u.Voeren weina = p(p+ q)_1 dan gaat (3)overin:
Hsu = Hs°u {a + (1- a)»/jv}cal.cm" 2 .eter*,

(4)

waarin:
uren.Hkan nooit negatief zijn.Dusalshetrechterlid kleinerdan0wordtisH= 0.Integratie
vanbovenstaandeuitdrukkingoverdetijdtvanzonsopkomsttotzonsondergang, 8verandert
namelijk weinig gedurende eendag,geeft deenergiestroomdichtheid HAincal.cm -2 , etm - 1
op eenhorizontaal vlak buiten deatmosfeer ofopeenhorizontaal vlak opaardebij afwezigheid vaneenatmosfeer. De zogevonden waarde vanHAkan ook gelijkgesteld worden aan
de energiestroomdichtheid op een horizontaal vlak opaarde bij volkomen doorzichtigeatmosfeer alsdestraalbreking verwaarloosd wordt. Degrootheid HAof„Angot value" komt
later nogtersprake.
1
De maximale zonneschijnduur opiedere dagvoor elke breedtegraad wordt gegevenin
de SMITHSONIAN METEOROLOGICALTABLES (1951); tabel 171.
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H°u = totale dagelijkse kortgolvige zonne- enhemelstraling opeen horizontaal vlak op aarde bij onbewolkte hemel (cal. cm - 2 , etm - 1 ),
a
= empirische constante afhankelijk van deplaats opaarde. De jaarlijkse
variatie bleek voor Wageningen klein (DE VRIES, 1955).
Een lineaire betrekking tussen detotale dagelijkse straling endegemiddelde
bewolkingsgraad ma (0 <w<j < 1) werd gegeven door KIMBALL (1927):
Hsw = Hs°tt{1 - O - «)ma} cal.cm" 2 ,etm- 1 .

(5)

Algebraïsch volgt uit(4):
HSU = HS°U{1- ( l - a ) ( l - » / * ) } ,
waaruit blijkt, datdeformules (4)en(5)alleenidentiekzijn als(ra/jv+ ma)= 1.
In werkelijkheid is dit meestal niet het geval: (n/jv + ma) heeft veelal een
minimum in de winter en een maximum in de zomer. Dit kan veroorzaakt
worden door een schermeffect van de wolken voor zonnestraling bij lagere
zonnestand (REESINCK, 1940)waardoor ma feitelijk telaaggeschat wordt, maar
zou ook te verklaren zijn door het nog niet inbranden van het kartonnen
strookje bijzeer lage zonnestand, waardoor ntelaagbepaald wordt. Ditlaatste
zou duseeninstrumentele fout vanhetCampbell-Stokes instrument zijn. Inde
winter wegen deze fouten zwaarder dan in de zomer. Algemeen kunnen we
stellen (ß*"/;v+ y*rna) = 1. Voor Wageningen bepaalde DE VRIES (1955) de
gemiddeldemaandelijkse waarden van ß*eny* envondvoor de zomermaanden
ß* tv 1,12 eny* en0,88en voor de wintermaanden voor ß*eny* resp. 1,29
en 1,00. Laatstgenoemde auteur vond voor Wageningen danook eeniets andere
relatie tussen HS1I en ma'Hsu =fHk {1- O - «')«*} cal.cm- 2 ,etm-i,

(6)

waarin hetjaargemiddelde vanoc' gelijk isaan0,36 endatvanƒ gelijk aan0,88.
De „gemiddelde" dagelijkse bewolkingsgraad m^ was echter gebaseerd op
slechts twee bewolkingssdhattingen per dag. De jaarlijkse variatie van a' is
iets groter dandievan oc. Ookƒ varieert voor iedere maand vanhet jaar. 1
Door het Centraal Geofysisch Observatorium te Leningrad (Rusland) werd
voor warmtebalans berekeningen deformule van SAVTNOV-ANGSTRÖM gebruikt
(BUDIKO, 1956), welke geheel metdievan KIMBALL overeenkomt:
Hsu = Hfu{1 - (1 - k) md} cal.cm- 2 ,e t e r t

(7)

Door enkele russische onderzoekers werden voor verschillende breedtegraden
op het noordelijk halfrond gemiddelde jaarlijkse waarden van k (experimenteel?) bepaald (tabel3).
TABLE 3. Values of theconstant k in theformula of SAVINOV-ANGSTRÖM (7)for various
latitudes(Data after BUDIKO,1956).
9
k

75° 70°60°55°50°45°40°35° 30°25°20° 15° 10° 5° 0°
0,55 0,500,400,380,360,340,330,32 0,32 0,32 0,330,330,340,34 0,35

1
D e waarden van a en a' voor iedere maand van hetjaar en de dagelijkse waarden van
Hs°u en van fHs°u in(4)en (6) werden voor Wageningen (51°58'N ; 5°39' W) bepaald door

REESINCK (1940) en DE VRIES (1955).
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De afname van k voor lagere breedtegraden duidt op verschillen in eigenschappen van de bewolking. Uit het verloop van k zou volgen dat met lagere
breedtegraden de invloed van eenzelfde bedekkingsgraad op de vermindering
van de zonnestraling sterker wordt. Dit is niet in overeenstemming met waarnemingen b.v. in Irak (WARTENA, 1959) en in Australië 1 waar gevonden werd
dat een dikwijls gemiddeld hogere en dunnere bewolking de zonnestraling
minder sterk beïnvloedt. Het verband tussen B/JVen m^ in die gebieden is daarom veelal niet rechtlijnig. Deze zelfde invloed van bewolking op de langgolvige
uitstraling zal later besproken worden (zie tabel 14 en fig. 4). De waarde van
k voor Nederland (52° NB) komt overeen met de waarde van <x' uit (6). Echter
wordt in (7)toch alleen H°m gebruikt;/wordt dus gelijk 1gesteld.
De dagelijkse variatievank (tabel4)duidt opeensterkeafname vandezonnestraling bij lagere zonnestand. De waarden van k bij een bepaalde zonshoogte
hebben slechts practische betekenis wanneer ook de dagelijkse gang van H°u
bekend is. Dit is meestal niet het geval.
TABLE 4. The constant k, in the formula of SAVINOV-ANGSTRÖM (7), as a function of solar
altitude. Data for average cloud conditions in the U.S.S.R. (Data according to
BUDIKO, 1956).

Solaraltitude

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

k

0,20

0,27

0,32

0,37

0,42

0,47

0,53

Door de continue registratie met het Campbell-Stokes instrument zal de
zonneschijnduur, vooral over kortere perioden, een betere aanwijzing geven
over de totale instraling dan ma- Immers bij een schatting van de bedekkingsgraad van de hemel wordt vaak geen rekening gehouden met de aard van de
bewolking, terwijl de bedekkingsgraad of het bewolkingspercentage veelal
slechts twee of driemaal daags geschat wordt. Uitbreiding van de frequentie ,
van bewolkingsschattingen, vooral daar waar het zonneschijnpercentage niet
gemeten wordt, zal de gebruikswaarde van formules (5) en (6) echter wel verhogen.
Omdat het werkelijke verband tussen straling en relatieve zonneschijnduur
veelal niet rechtlijnig blijkt te zijn (Hsu neemt vaak iets sneller af dan nlx
vooral voor n\N < ca. 0,15), geven THAMS (1942), MATZKE (1933) en HINZ-,
PETER (1953) functies van de tweedegraad,veelal nog afhankelijk van wolkensoort en hoogte. Deze formules zijn wel nauwkeuriger, maar hebben echter tot
nu toe niet meer dan plaatselijke betekenis in verband met de onbekendheid
van deconstanten voor andere gebieden dan diewaarin de formules ontworpen
zijn. Met een lineair verband b.v. volgens ANGSTROM door de punten (B/.y= 1,
Hsu= H°u) en ( n /jv= 0, Hsu = a#/„) kunnen voor 0 < »/.y< 1te kleine Hsuwaarden berekend worden.
Voor de gemiddelde maandelijkse dagwaarde van Hsu kan geschreven worden:
Hsu = a' + b' nlN cal.cm-2.etm- 1 .
(8)
Hierin zijn a' en b' constanten, afhankelijk van de plaats op aarde en is n\N nu
de gemiddelde maandelijkse dagwaarde van het zonneschijnpercentage. Omdat
dus gemiddelde waarden van n/jv of soms van ma gebruikt worden en dus, op
1
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TABLE 5. Some averagevalues of the constant a intheempiricalequation: Hs,
= #/B{a+(l-a)"/jv}.

Location
Helsingfors
(Fini.) 60° 6'N, 9°48'E
Stocksund
(Swed.) 59°18'N, 18° 6'E
Wageningen (Neth.) 51°58'N, 5°39'E
Davos
(Switz.) 46°48'N, 9°48'E
Madison
(U.S.) 43° 6'N,89°24'W
Blue Hill
(U.S.) - 42°12'N, 71° 6'W
Lincoln
(U.S.) 40°48'N,96°42'W
Washington
(U.S.) 38°54'N,77° 6' W
Belgian Congo (Afr.) 5°N-10°S,20°-30°E
Bandung
(Indon.) 6°55'S,107 o 32'E

Altitude
(m)
12
57
40
1600
308
195
381
34

-

750

a
0,24
0,21-0,26
0,29-0,30
0,48 (June, July)
0,22
0,27
0,22
0,22
0,20-0,50
0,29(July)0,40 (Dec)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(e)
(e)
(g)
(h)

References: (a)LUNELUND (1929); (b)ANGSTROM (1928, 1924); (c)DEVRIES (1955), REESINCK
(1940); (d) PROHASKA (1943); (e) KIMBALL (1927); (f) HAURWITZ (1934); (g)
BERNARD (1956); (h) DEE and REESINCK (1951).

veelplaatsen opaarde,zeer grote («* 1)ofzeer kleine( ^ 0) waarden vanB/jy
niet vaak voor zullen komen, worden veelal lineaire betrekkingen tussen Hsu
en nlff gevonden. Deze regressieformules gelden danook.inhetalgemeen niet
voor "/jvna 1of njN « O e n kunnen dus niet voor kortere perioden, waarin
n
lx wel groot ofklein kanzijn, gebruikt worden. Bijdeling door HAgaat(8)
overin:
H8U = HA(a + b*ltr) cal.cm-*,etm"1,
(9)
waarin:
HA = gemiddeldemaandelijkse dagwaardevandezonnestraling opeenhorizontaal vlakbuiten deatmosfeer (ANGOTvalue;cal.cm _2 .etm -1 ) 1
a,b = empirischeconstanten, afhankelijk van deplaats op aarde.
BLACK (1956) correleerde voor 88waarnemingsstations, verspreid over de
hele aarde,debewolkingsgraad nia metHsu envond:
Hsu = HA(0,803- 0,340md - 0,458md2) cal.cm' 2 ,etm-1. (10)
Deuitformule (10)berekendewaardenvanHsu vooriederewillekeurige plaats
op aarde kunnen natuurlijk zeer sterke afwijkingen vertonen vandegemeten
waarden (BURDECKI, 1958).Dekwadratische formules, waarin tevens rekening
gehouden wordt metlage, middelbare enhoge bewolking, zijn nauwkeuriger.
Zij bevatten echter veel empirische constanten en hebben tot nu toe weinig
praktische betekenis.
Hetgebruikvanregressieformules isalleengeoorloofd alsvoorde betreffende
plaats opaarde envoor hetbepaalde tijdstip dejuiste constanten bekend zijn.
Enkelewaardenvanauit(4)envanaenbuit(9) zijnweergegevenindetabellen
5 en6. De b vertoont evenwel geen duidelijke variatie metdebreedtegraad,
aheeft echterdekleinstewaarde opdehogere breedte. Ditzalverbandhouden
meteigenschappen vandebewolkingendeatmosfeer. Uitdebekendewaarden
voor b volgt als gemiddelde 0,54. Globale gemiddelde waarden vana voor
breedtegraden <p van0°tot60°zouden geschat kunnen worden uit0,29 cos9.
1
Dagwaardenen gemiddelde maandelijkse dagwaarden vanHA voor iedere breedtegraad
worden gegeven in de SMITHSONIAN METEOROLOGICAL TABLES (1951); tabel 132en134.
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T A B L E 6. S o m e values of the constants aand bin the empirical equation :Hsu = HA(SL + b»/jv).

Location
Rothamsted

-

Wahnsdorf
Gembloux
Versailles
Lisbon
Virginia
Poona
Djakarta, Bandung
Dry Creek
Adelaide
Canberra
Mt. Stromlo

(Eng.)

51°64'N, 0°24'W

(Germ.)
(Belg.)
(Fr.)
(Port.)
(U.S.)
(India)
(Indon.)
(Austr.)
(Austr.)
(Austr.)
(Austr.)

51° 6'N, 13°50'E
50°30'N, 4°42'E
48°48'N, 2°30'E
38°43'N, 9°8' W
37° 0' N, 78° 0' W
18°30'N, 73°54'E
6°55'S, 107°32'E
34°48'S, 138°36'E
34°54'S, 138°36'E
35°17'S, 149° 7'E
3517'S, 149° 6'E

a

b

0,18
0,20
0,19
0,15
0,23
0,19
0,22
0,27
0,29
0,30
0,23
0,22
0,25

0,55
0,48
0,57
0,54
0,50
0,66
0,54
0,61
0,59
0,50
0,48
0,54
0,54

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(O

(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(1)
(m)

References: (a) P E N M A N (1948); (b)P E N M A N (KRAMER, 1957); (c) G O L D S C H M I D T (1951); ( d )
B U L L . I N S T . A G R . ET S T A T . R E C H . G E M B L O U X ( 1 9 4 0 - 1 9 5 1 ) ; (e) A N N A L E S A G R O N O MIQUES, VERSAILLES ( 1 9 3 6 - 1 9 5 2 ) ; ( f ) B A R A T A ( 1 9 5 5 ) ; (g) K I M B A L L ( 1 9 1 4 ) ; ( h ) R E CORDS OF C E N T R A L A G R I C . M E T . O B S . , P O O N A ; (i) B O E R M A a n d B E R L A G E ( 1 9 4 8 ) ;
(j) R E C O R D S OF L C I . A L K A L I P T YL T D ; (k) B L A C K , B O N Y T H O N a n d P R E S C O T T

(1954); (1) PRESCOTT (1940); (m) RIMMER and A L L E N (1950).

Over korte perioden kunnen met dehier genoemde (en tot nog toe meest
bruikbare) regressieformules slechts zeer globale waarden voor Hsu berekend
worden, omdat:
(1) het verband tussen de totale straling Hm en w/jv of rhatoch niet zo eenvoudig is als de regressieformules doen vermoeden,
(2) de „constanten" indeformules in werkelijkheid niet precies constant
zijn. Zij variëren toch in de loop van hetjaar. De opgegeven waarden zijn dan
ook vaak gemiddelden, bepaald over langere perioden, b.v. een maand of
enkele maanden, endus bepaald onder de gemiddelde atmosferische omstandigheden voor de betreffende plaats op aarde.
Voor een nauwkeurige opstelling van een energiebalans, vooral over kortere
perioden, ishet dan ook gewenst detotalestralingHsu, éénvan de belangrijkste
termen inde balans, direct te meten.
3.2. De energiegebruikt voorde photosynthèse
Het percentage uvan de invallende totale straling Hm voor golflengten van
ca. 0,4[1-0,7 (i.datvoor hetphotosynthèse proces gedurende hethele groeiseizoen van onze landbouwgewassen gebruikt wordt, wordt inveel literatuur
op gemiddeld 1à2% gesteld (o.a. WASSINK, 1948; BERNARD, 1956).Men komt
tot dit percentage door de calorische waarde van de totaal geproduceerde organische stof per bodemoppervlakte eenheid te vergelijken met de totale straling
op dieoppervlakte eenheid over het hele groeiseizoen. Omdat de opgegeven
waarden van 1à2% geldenvoor het hele groeiseizoen,waarin veel akkerbouwgewassen gedurende zekere tijd de bodem niet geheel bedekken, is het mogelijk
dat met volledige bodembedekking gedurende zekere tijd dit percentage groter
zou zijn.
GAASTRA (1958) vond inWageningen bij verschillende bietenvariëteitenin
sommige perioden van 5-10 dagen tussen eind juli en half september met vol20
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ledigebodembedekking ookhogerewaardenvanu(5 tot9% voorXvan0,4 \L0,7 y.).Inmei,juni endeeerste helft vanjuli wasde„efficiency" laag, 0-3 %,
evenals in de tweede helft van september tot aande oogst. Laatstgenoemde
auteur geeft ook andere redenen waarom dit percentage in bepaalde groeiperioden groter of kleiner dan 1à 2% zoukunnen zijn. Deinvloed van de
bodembedekking is uiteraard heel belangrijk. In de energiebalans wordt het
percentage vande totale straling Hsu (alle golflengten tesamen) dat voor de
photosynthèse gebruikt wordt veelal verwaarloosbaar klein geacht. Over kortereperiodeninhetgroeiseizoenhoeft ditechternietaltijd hetgevaltezijn.
3.3. Dereflectiecoëfficiënt rsu
Omdat detotale stralinguitdirecte endiffuse straling bestaat, kanvoorrsu
optijdstip tgeschreven worden:
(11)

rsu = drrsu(t) (1 - «(«)) + dffsuff) «(«)•

Hierinis««> hetpercentagediffuse stralingoptijdstiptenzijn dr^sud) en afsu(t)
de reflectiecoëfficiënten van het aardoppervlak voor resp. directe en diffuse
straling optijdstip t.
Hetpercentagediffuse stralingisvooralbijhelderehemelzeersterk afhankelijk vandezonshoogte.1Bijbewolkte hemel zijn tevens dehelderheid van de
lucht endebewolkingsgraad van grote invloed opri(t) enopdespectrale distributieindetotale straling.Bij eenbegroeide grond kanieder blad ofeen gedeelte daarvan alseenreflecterend oppervlak worden beschouwd. Omdat de
reflectie dusafhankelijk moetzijn vandeaard vanhetoppervlak, b.v.dekleur
en debladstand vanhetgewas, dezonshoogte endegolflengten in dedirecte
en diffuse straling en omdat de percentages directe en diffuse straling nog
sterk kunnen variëren, isrsu opeenbepaald tijdstip uit (11) moeilijkteberekenen. Déreflectiecoëfficiënt wordt daarom veelal empirisch bepaald.
TABLE 7. The diurnal variation of reflectivity rsu, of a cultivated surface (probably a grassfield) for short wave-length radiation under a clear sky(observations in HamburgFuhlsbüttel), andthereflectivity ofa desert sand soil as a function of solar altitude
(according to ASHBURN and WELDON, 1956). (rSu in % ) .

cultivated local time(hr)

06.00

08,00 10.00

12.00 14.00

16.00 18.00

day

surface

5/6/'54(m ( /=0)

22,5

21,3

19,2

18,8

19,4

20,0

21,6

19,1

(grass)

29/5/'55(m,/=0)

-

22,2

19,2

18,5

20,0

22,2

24,5

-

desert

solar altitude

2°

6° 10° 15°

20° 25° 30°

33°

47°

60°

32

25

24

24

sand

28

35

38 38

28 25

Ophelderedagenisereenzeerduidelijke dagelijkse gangvanrsu(tabel7).
Enkele indeliteratuur opgegeven waarden van de reflectiecoëfficiënt voor
1
Wanneer de zon laag boven de horizon staat moeten de zonnestralen een langere weg
door deatmosfeer afleggen danbijzonin zenith. Hetpercentage diffuse straling zaldanook
bij lagere zonnestand groter zijn. DRUMMOND (1958) vond in Pretoria (Z. Afrika) in September b.v.om 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 17.00 en 18.00 uur resp. gem. 5 2 % , 21%, 1 5 % , 19%
34% en 65% diffuse straling. jfrm isookkleiner dan j,rm (TURNER, 1958).
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TABLE 8. Reflectivity rSu, of a natural water surface for short wave-length radiation asa
function of solar altitude and cloudiness (rJBin %).
solar altitude

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70° 90°

computed for a plane, undisturbed
water surface

100 34,8

13,4

6,0

3,4

2,5

2,1

2,1

2,0

clearsky

mi = 0

-

20,0

12,0

8,0

7,0

5,5

4,5

4,0

-

low clouds,
cloud base upto
2000m

0,1< w < 0 , 5
0,6 < Ä i r f < 0,9
0,9 <mj<
1,0

-

24,0
16,2
10,0

11,0
10,0
8,0

7,5
7,5
7,3

6,5
6,5
6,5

5,0
5,0
6,0

4,5
4,5
6,0

4,0
4,0
6,0

-

heigh clouds,
cloud base higher
than 6000m

0,Kmrf<0,5

-

22,0
17,0
13,0

11,5
10,0
9,0

8,0
7,5
7,0

6,0
6,0
6,0

5,0
5,0
5,5

4,5
4,5
5,0

4,0
4,0
4,5

-

0,6< mj<0,9
0,9< md< 1,0

(a)

(b)

References: (a) SMITHSONIAN METEOROLOGICAL TABLES(1951)
(b) LAKE HEFNER REPORT (1952)

een wateroppervlak inafhankelijkheid van zonshoogte enbewolking zijn verzameld intabel8.
Uit deze tabel blijkt detoename van dediffuse straling bij meer envooral
lagerebewolking.Dereflectiecoëfficiënt voordediffuse stralingvarieertminder
metdezonshoogtedandereflectiecoëfficiënt voordirectestraling.
Voor verschillende landoppervlakken zijn hoofdzakelijk alleen „gemiddelde
dagelijkse" waarden van rsu bekend (tabel 9).Inhoever ditwerkelijk gemiddeldedagelijkse waarden zijn en onder welkemeteorologische omstandigheden
demetingen werdenuitgevoerd ismeestalniet bekend. Uit tabel9blijkt duidelijk, dat dereflectiecoëfficiënt van eennat oppervlak veel,ca. 37,5%,kleineris
dan van hetzelfde droge oppervlak. Graangewassen hebben, vooral inhet rijpingsstadium, kleinere gemiddelde dagelijkse reflectiecoëfficiënten danlagere
gesloten groene gewassen.
Bijeenhooggraangewasmetbijna loodrechte standvanhalmen enbladeren
kan ook gemiddeld meer zonnestraling hetinwendige van hetbestand en de
bodem bereiken. Deabsorptie van straling inhetgewas enaandebodemis
daardoor bij granen groter ende reflectiecoëfficiënt kleiner danbij andere
lagere gewassen.
Door SUOMIwerdinMadison(V.S.)middenopeenzomerdageenplotselinge
verminderinginde verdamping van „corn" eneen stijging van de bodem- en
luchttemperatuur waargenomen. De verklaring moet hier vooral gezocht wordenindeloodrechte inval van dezonnestraling tussen de rijen, waardoor veel
stralingdebodemdirect bereikt.Ineengewasvanlanggrasengranen wordtde
zonnestraling ook geleidelijker geabsorbeerd door bladeren en stengels danbij
zeer lage gewassen (kort gras). Hetgevolg hiervan iseenveelal gematigder
microklimaat met gemiddeld lagere temperaturen overdag.
Vooreenniettehooggroengewasdatdegrondvolledigbedektmagvooralsnog de„gemiddelde" reflectiecoëfficiënt op20-22% gesteld worden. Zijnde
bladerennat,danisrsukleiner.Graangewassenindelateregroeistadiaenhoger
dan ca.0,90 mhebben een kleinere reflectiecoëfficiënt, ca. 10%. De reflectiecoëfficiënt van kale grond is sterk afhankelijk van dekleur (grondsoort) en de
vochtigheid.
22
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TABLE 9. Reflectivities ofvarious surfaces for short wave-length radiation. In energy-balance
computations these values are often used asaverage daily values (rsu in% ) .

Surface
fresh snow
fallow land,dry
wet ploughed soil
dry blue clay
wet blue clay
dry dark sand
wet dark sand
dry black soil
wet black soil
yellow quartz sand
white quartz sand
river quartz sand
desert sand
needle leaved trees, pine
forest
foliage trees
yellow leaves
(autumn leaves)
dry green leaves oftrees
wetgreenleavesoftrees
dry high grass
wet high grass
short grass

Surface

r,u

75-85
12-20
5-14
23
16
18
9
14
8
35
34
29
24-30

(a,b,f)
(b,c)
(b)
(b)
(b)
(d)
(d)
(d,f)
(d,f)
(b)
(b)
(b)
(c,f)

6-19
16-27

(b,f,g)
(b,f)

33-38
29
19
31-33
22
16-27

(b)
(d)
(d)
(c,d)
fed)
(c)

grass, height 8-10 cm, very
dry
meadow, grasslength 2530cm
winter rye,maturity stage,
height 100 cm
oats and barley, beginning
of maturity stage, height
90-110cm
wheat fields
stubble fields
rapeseed, height 90 cm
potatofields
lupine
cotton plants
tundra
dry steppe
grassfieldsinSussex(Eng.),
solar altitude 20-30°;
measurementsmade from
aircraft
commonvegetablefieldsand
shrubs

rSu

19

feb)

21

(e)

9-13

(e)

15
7
15-27
22
20
20
20-25
15-20
20-30

(e)
(c)
(b)
(e)
fef)
(e)
(f)
(f)

(0

15
24-28

(g)

References: (a) BERICHTE DESDEUTSCHEN WETTERDIENSTES (1958); (b) ALISSOW, DROSDOW,

RUBENSTEIN (1956); (c) LIST (1951); (d) ANGSTROM (1925); (e) unpublished
research of the LABORATORY of PHYSICS and METEOROLOGY at WAGENINGEN;

(f) BUDIKO (1956); (g) BROOKS (1957). Reflectivities of various overgrown surfaces athigh altitudes (theAlps) are given by TURNER (1958).

Uit deterbeschikking staande gegevens blijkt, datertussen de „gemiddelde
dagelijkse" reflectiecoëfficiënten van onze landbouwgewassen, bij volledige
grondbedekking, metuitzondering van granen en misschien zeer lang gras,
onder gelijke condities van vochtigheid geen grote verschillen bestaan.
3.4. Delanggolvigeaard-enatmosferische straling
Voor detotale energie H, diedoor een volkomen zwart lichaam („black
body")meteen temperatuur van r°Kelvin per cm2 enpermin inalle richtingen
wordt uitgezonden, geldt dewet van STEFAN-BOLTZMANN:
H = aT4cal.cm -2 .min" 1 ,
waarin a(ditisdeconstantevan STEFAN-BOLTZMANN)= 0,8132.10 -10cal. cm - 2 .

min - 1 .°K - 4 . Deuitgestraalde energiestroomdichtheid H*vaneenniet volkomen zwart lichaam van dezelfde temperatuur isgelijk aan sH cal.cm -2 . min - 1 ,
waarbij s< 1. enoemt men deemissiecoëfficiënt van hetoppervlak voor langgolvige straling bij J ° K . Voor eenvolkomenzwartlichaamisperdefinitie e=1.
Omdat detemperatuur van hetaardoppervlak hoger isdan -273°K is er
temperatuurstraling. Voorts wordt deaarde voor watbetreft deuitzendingvan
deze straling veelal opgevat alseenzwart lichaam. Devoorkomende temperaturen zijn vandien aard, datdeuitstraling vande aarde langgolvig is (X van
ca. 3[A totca.50 [x).Uitdewetvan WIEN kan berekend worden, dat bijeen
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temperatuur van 288°Kdemaximalestralingsintensiteit pereenheidvangolflengteintervalligtbijeenXvanca. 10jx.
De atmosfeer isvoor dekortgolvige zonnestraling bijna geheeldoorzichtig,
deinfrarode stralingwordtervoornamelijk doorwaterdamp,waterdruppeltjes
en CO2 sterk ingeabsorbeerd enomgezet inwarmte. De„vensters", dit betekent gedeeltelijke doorzichtigheid van waterdamp enCO2voor golflengten
vanca. 10\i- ditistevenshetgebiedvan maximale stralingsintensiteitvande
aarde- eninminderematevanca.4(x, zijnverantwoordelijkvoorde sterkeafkoelingvandeaarde'snachtsbij onbewolktehemel(zieookfig.3).
Voordelanggolvigeuitstralingvanhetaardoppervlakkunnenweschrijven:
Hea = SeaaTea* cal.cm-2,min-1,

(12)

waarin:
sea = emissiecoëfficiënt vanhet„oppervlak",
Tea —temperatuur vanhet„effectief uitstralend oppervlak"(°K),
a = constantevan STEFAN-BOLTZMANN.
Enkeleindeliteratuur vermeldewaarden voor ezijn verzameldintabel 10.
TABLE 10. Long-wave emittance,
Surface
water
ice, with sparse snow
cover
snow
frozen soil
desert surface,dry
sand
wetsand,wetsoil
grass,treesandleaves
pineforest, oakwoodland

E,ofvarious surfaces (X> 2,5(x).

e
0,95-0,98 (a,b)
0,96-0,97 (c)
0,82-0,89 (c)
0,93-0,94 (a)
0,90
(c)
0,95
(c)
0,91-0,98 (a,d,e,f)
0,90

(a)

Surface

s

paper, white
bricks, red'
wood, planedoak
glass pane
aluminium paint,
brightnew
aluminium foil
galvanizediron,clean,
new
galvanized sheet iron,
grayoxidized

0,95
0,92
0,90
0,94

(a)
(h)
(h)
(h)

0,43
0,01-0,05

(h)
(a)

0,13

(a)

0,28

(h)

References:(a)BROOKS(1957); (b) LAKEHEFNERREPORT(1952);(c)LIST(1951); (d)THORNTHWATTEand MATHER (1954); (e)BERNARD (1956); (f) ALISSOW,DROSDOW, RUBEN-

STEIN(1956); (g) FORSYTHE(1954); (h) HOTTEL (1954).

Ook detemperatuur vandeatmosfeer geeft aanleiding toteen langgolvige
straling,deatmosferische straling.Stellenwede„gemiddeldetemperatuur" en
de „gemiddelde emissiecoëfficiënt" vandeatmosfeer gelijk aanresp. Tat en
zat,dan geldt voor deatmosferische stralingHat'•
Hat= sataTaé cal.cm-2.min-1.
(13)
Isdereflectiecoëfficiënt vanhetaardoppervlakvooratmosferischestraling gelijkaan rat,dan kunnenwevoordenettolanggolvigeuitstraling,ntHea,schrijven:
ntHea = {Hea ~ (Hat ~ fatHat)} =

= {zeac Tea*- (1- rat) ^at s Tat4} cal.cm"2.min"!. (14)
Eenprecieseberekeningvandenettouitstralingiszeergecompliceerd,omdat
we temaken hebben meteengedeeltelijke enwisselendeabsorptievanlanggolvige aardstraling indeatmosfeer enomdat gegevens betreffende detotaal
aanwezigehoeveelheidwaterdampendetemperatuurverdelingindeatmosfeer
24
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alsmedede aanwezigheid vanwaterdruppeltjes enijs opverschillendehoogten
bekend moeten zijn. De benaderingvan Hat zoektmendan ookveelalinempirischeoplossingen.
3.4.1. Netto uitstraling bij heldere hemel
Voor de atmosferische stralingbij helderehemel,H°t, steltmen:
H;,= aTaiAf(ed) cal.cm-a.min"1,
(15)
waarin:
Tai = luchttemperatuur op2mhoogte(°K),
ed = waterdampdrukin delucht op2mhoogte (mmHg of mb).
ANGSTROM(1915)en BRUNT(1932)gevenvoor/(e<0in(15)resp.devolgende
empirischevormen:
f(ed) = A-Be-yed
(16)
f(ed) = a+ b^/ea
(17)
D e uitdrukkingen van ROBITZSCH, ELSASSER en ANDERSON, die de totale massa

aanwezige waterdamp indeatmosfeer in aanmerking nemen, zijn moeilijker te
hanteren (LAKE H E F N E R R E P O R T , 1952). A, B, y,aenb

in (16) en (17) zijn con-

stanten, afhankelijk vandeplaats o paarde (tabel 11en 12).
TABLE 11. Some values of theconstants A, B andy in theempirical formula of ANGSTROM:
ƒ(e,/)= A - BerYed. Thevapor pressure in theair erf, at 2 m height, expressed as
mb (1 mb & 0.75 mm Hg).

Altitude
(m)

A

B

T

59°54'N,15°12'E
47°20'N, 14° 0'E

200
1500

37° 0'N,78°O'W
35°40'N,97°40'W
35° 0'N,97°O'W
18°30'N,73°54'E

540
363

0,81
0,71
0,82
0,80
0,81
1,107
0,79

0,236
0,240
0,250
0,326
0,330
0,405
0,273

0,119
0,163
0,218
0,154
0,074
0,022
0,112

Location
Uppsala (Swed.)
Kanzelhöhe(Austria)
Europe
Virginia
(U.S.)
LakeHefner(U.S-)
Oklahoma (U.S.)
Poona
(India)

-

564

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e)
(f)

Sometimes ANGSTROM'S formula isgiven as:/(erf) = A - B10~v'«rf. The values y must then
be multiplied by 10 loge = 0.4343 to obtain the values ofy'. If erfisexpressed asmmH g
instead ofas mb, y becomes 4/3 times greater.
References: (a) ANGSTRÖM and ASKLÖF (1915); (b) ECKEL (1934); (c) BOLZ and FALCKENBERO
(1949); (d) KIMBALL (1918); (e) ANDERSON (1952); (f) RAMANATHAN and DESAI

(1932).

Stellen we rat= 1- £e«en substitueren we (15)in(14), dan wordt de netto
langgolvige uitstraling bij heldere hemel, ntH"tt:
2
1
(18)
ntHe°a= sea a{Tea*- Taéf(ed)} cal.cm" .min" .
Deliggingvanhet „effectief uitstralend oppervlak"voor eenbegroeidegrond,
dit ishetschijnbaar oppervlak van de aarde, ende temperatuur Tea daarvan
zijn moeilijk tebepalen. Gezien het temperatuurverloopineen gewaskandit
oppervlak ergens tussen hetplantendek gedacht worden, terwijl dehoogteliggingsterk afhankelijk zal zijn van de lengte, dedichtheid endebladstand
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TABLE 12. Some values of the constants aandbintheempirical formula of BRUNT: f (fid) =
= a + b -\Arf- T h e vapor pressure intheairat2m height expressed asmb
( l m b ^ 0.75mm Hg).

Altitude
(m)

Location
Uppsala
Benson
Rothamsted

-

(Swed.)
(Eng.)
(Eng.)

KewObservatory (Eng.)
Kanzelhöhe
(Austria)
Lindenberg
(Switz.)
S. France
(Europe)
Russia
(Europe)
Washington
(U.S.)
Virginia
(U.S.)
Bassour
(Alg.)
California
(U.S.)
Mt. Whitney
(U.S.)
Lake Hefner
(U.S.)
Poona
(India)

59°54'N, 15°12'E
51°70'N, 1°20'W
51°64'N, 0°24'W

200

51°30'N, 0°10'W
47°20'N, 14°O'E
47°15'N, 8°18'E
44° N, 3° E

5
1500
890

39°54'N, 77° 6'W
37°O'N, 78°O'W
36°47'N, 3° 2'E
36°40'N, 120°O'W
36°36'N, 118°18'W
35°40'N, 97°40'W
18°30'N, 73°54'E

34
540
1160

-

-

-

4520
363
564

a

b

0,43
0,53
0,44
0,53
0,62
0,47
0,34
0,59
0,61
0,44
0,52
0,48-0,42
0,66-0,64
0,50
0,48-0,68
0,55-0,62

0,082
0,065
0,080
0,067
0,056
0,063
0,110
0,042
0,050
0,061
0,066
0,058
0,040-0,052
0,032
0,056-0,036
0,038-0,029

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(0

(g)
(h,i)
Ü)
(k)
(1)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)

If e,/is expressed asmmHginstead ofasmb, b becomes 1.1545times greater.
References: (a) ASKLÖF (1920); (b) DINES (1927); (c) PENMAN (1948); (d) PENMAN (KRAMER,
1957); (e) STAGG (1950); (f) ECKEL (1934); (g) ROBITZSCH (1926); (h) BOUTARIC;
(i) GEIGER (1950); (j) BUDIKO (1956); (k) (1) KIMBALL (1918); (m) ANGSTROM

(1915); (n)Goss (1956); (o) ANGSTROM (1924); (p)ANDERSON (1952); (q) RAMANATHAN and DESAI (1932).

van het gewas (GEIGER, 1950).Over het microklimaat van een met gras begroeide bodem schrijven ALISSOW, DROSDOW en RUBENSTEIN (1956): „...je dichter
der Grasbestandist, umso niedrigeristdie Temperatur zwischen denPflanzen und
umso mehr nähertsiesichden Verhältnissenin2mHöhe. Beispärlichem Bestand
wenn nicht beregnet wurde, erwärmen sich derErdboden unddieunteren Teile
der Pflanzen beträchtlich..."
In energiebalansberekeningen mag,ook voor een begroeide grond, in het
algemeen niet worden aangenomen, datopeenbepaald tijdstip deluchttemperatuur Tai op2m hoogte gelijk zalzijn aanTea. Welheeft deverdamping zelf
een verlagende invloed opdetemperatuur vanhetverdampend oppervlak (uit
waarnemingen vanRASCHKE (1956) inPoona, India, blijkt datonder deproefomstandigheden de bladtemperatuur door verdamping ca.8°Cdaalde), maar
toch kanTea overdag aanmerkelijk groter zijn dan Tat (GEIGER, 1950).De hoogste oppervlaktetemperaturen zullen optreden bijeendungewasbestand dat de
bodem dusniet volledig bedekt, deluchtbeweging dicht bijhet oppervlakwel
sterk afremt enwatergebrek heeft.
Voor etmaalgemiddelden enzeker voor maandgemiddelden van Tai en Tea
kan de benadering f ai *** Teawelbeter zijn. Voor het geval Tea= Tai +&T
geeft tabel 13het verschil in netto uitstraling bij heldere hemel voor enkele
waarden vanf aienAr. Mettemperatuurverschillen van 1tot 5°C bij fai van
10tot 20°Cneemt deuitstraling 10tot60cal.cm _ 2 .etm _ 1 toe. Deinvloedvan
Teaop sataTat*(zie(14))zal vooral bij niet tegrote oppervlakken verwaarloosd
kunnen worden. Deaard vandebodembedekking kàn, vooral op onbewolkte
dagen, dusvaninvloed zijn opdenetto uitstraling.
26
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TABLE 13. The difference between ntH°a computed with fia = Tai + AT in eq. (18) and
ntHcacomputed with fea = Tai for some values of fai and AT. The difference
in the net long wave-length back radiation expressed ascal.cm"2.24 hrs" 1 .
AJ(°C)
Tai = 10°C = 283°K
Tai = 15°C = 288°K
Tai = 20°C = 293°K
Tai = 30°C = 303°K

1

3

10,3
11,3
11,5
13,6

31,4
34,4
41,5
43,6

5

10

52,8
57,9
58,5
64,5

108,1
118,1
119,8
124,1

Met fea = fat gaat (18) over in de vorm:
ntHe°a = zeac Tai4 {1 -flfiù}
9

2

1

cal.cm-«,etm" 1 ,

(19)

4

waarin a = 117,1.lO" cal.cm- ,etm" . °K" .
Metingen in deVerenigde Staten laten zien, dat het gebruik van de regressieformules (16) en (17)met dejuiste constanten voor energiebalans berekeningen
alleen geoorloofd zou zijn voor perioden niet korter dan 5-7 dagen. Voor
kortere perioden, b.v. dagelijkse, waarin abnormale waterdamp- en temperatuurverdelingen in de atmosfeer kunnen voorkomen, bestaat de kans op grotere
fouten.
3.4.2. N e t t o u i t s t r a l i n g bij bewolkte hemel
Door bewolking neemt de atmosferische straling snel toe en neemt de netto
uitstraling sterk af. Voor het verband tussen de netto uitstraling bij bewolkte
hemel, ntHea, en bij onbewolkte hemel, ntH°a, worden ook empirische oplossingen gezocht. Algemeen wordt eenlineaire vergelijking gebruikt van de vorm:
ntHea= ntHe°a (1- vw24) cal. cnr^.etm.- 1 ,

(20)

waarin:
v = empirische factor, afhankelijk van wolkenhoogte en -soort,
ïn24 — gemiddelde bewolkingsgraad over een etmaal.
ALISSOW, DROSDOW en RUBENSTEIN (1956) geven voor v een gemiddelde
waarde van 0,75. Andere auteurs, o.a. GEIGER (1950), geven voor lage, dikke
bewolking (Ac,Sc, Ns, St) v= 0,90 tot 0,76; voor hoge, lichte bewolking (Ac,
As, Cs) v= 0,52; voor zeer lichte cirrus wolken v= 0,20 tot 0,26.
Met verschillen in bewolking op verschillende hoogten tegelijkertijd wordt in
(20) geen rekening gehouden; er moet dan een gemiddelde waarde voor vgebruikt worden. Overdag kan beter het zonneschijnpercentage in de regressieformule gebruikt worden. Bij de bepaling van dit percentage uit de brandstrookjes vanhet Campbell-Stokes instrument wordtimmersrekening gehouden
met de intensiteit van de inbranding. Daardoor wordt automatisch verschil
gemaakttussendichteenijlerewolken opieder ogenblik, ook alisdebedekkingsgraad dezelfde. Indien voor een heel etmaal W24= (1- re/jv), dan moet voor v
<ie grootste waarde ingevuld worden. Vergelijking (20) gaat dan over in b.v.:

ntHea= ntH°ea(0,24 + 0,76 •/„) cal. cm" 2 ,etm-i.

(21)

Vooral in gebieden met convectieve bewolking overdag of in het algemeen
wanneer de bewolking overdag sterk verschilt van de nachtelijke bewolking
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen $9(10), 1-93 (1959)
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kunnen met gebruik van (21) voor eenheeletmaaltekleine oftegrotewaardenvoor denettouitstralingberekend worden.BeterewaardenvanntHeavolgendan uit:
ntHea = ntHe°a {A/24(0,24+ 0,76«/*) +
+ (1 - Jv/24) (1 - vmn)}cal.cm-2,etm"1,
(22)
waarinmn degemiddeldebewolkingsgraad'snachtsvoorstelt.iVisdedaglengte
in uren. Ook als de nachtelijke bewolkingniet bekend zou zijn, kan tocheen
indruk daarvan verkregen worden uit het verloop van deluchttemperatuur
's nachts (fig.3).
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FIG. 3. Air and soiltemperature variations during the night under various cloud conditions.
A,Band Care some resultsof measurements above short grass at Wageningen, D is
theresultofnocturnalmeasurementsof KRAUS(1958)inS. Germany.
D (1): 9/10-10/10/'56, mn = 0,8-0,9
2/8- 3/8/'58, mn = 0 -0,1
D (2): ll/10-12/10/'56, m„= 0,4-0,5
8/8- 9/8/'58, m„= 0,8-1,0
D (3): 10/10-11/10/'56, mn = 0 -0,1
12/8-13/8/'58, m„= 0,4-0,5
° ° = air temperature at 200cm height
A A = air temperature at 10cm height
O D = soil temperature at 3cm depth

Russischeformules, o.a. van EFINOW,waarin rekeninggehoudenwordtmet
de temperatuur en het watergehaltevan de lage, middelbare en hogewolken,
zijn inprincipewelbeter,maarvereisenveelgegevensenbevattenveelempiri28
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sehe constanten. Recente onderzoekingen in Rusland tonen aan, dat de netto
uitstraling ntHea niet lineair maar eerst weinigen daarna sneller zou afnemen
mettoenemendebewolking.Gebruiktwordt o.a. eenvergelijkingvandevorm:
ntHea = ntH,% (1 - cm^P) cal.cm"2,eter"1,
(23)
waarindeconstante/?eenwaardeheeft van 1,5à2,0.M.E. BERLIAND (BUDIKO,
1956)berekende voor verschillende breedtegraden globale waarden van cmet
inachtname van de gemiddelde bewolkingsgraad op verschillende hoogten
(tabel14).
TABLE 14. Average values of the constant c in the formula ntHea = ntH°a ( l - c m , ^ ) for
various latitudes. (According to BUDIKO, 1956).
9

75°

70°

60°

50°

40°

30°

20°

10°

0°

c

0,82

0,80

0,76

0,72

0,68

0,63

0,59

0,55

0,50

De afname van cvoor lagerebreedtegraden kan verklaard worden door de
grotere gemiddelde wolkenhoogte daar.
T. W. KIRILLOWA en E. D. KOWALEWA (uit ALISSOW, DROSDOW en RUBENSTEIN, 1956) voeren de correctie voor lage, middelbare en hoge bewolking
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FIG. 4. Relation between the average cloudcover m, and the ratio net radiation of the earth
{ntHett)lnet radiation of the earth under a clear sky (ntHe°a). Calculated according
to the formulas (20) and (23) for various cloud properties (v-values) and for 52°
Northern Latitude respectively. Formula (23) gives a better representation of the
general conditions under the various cloud covers.
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reeds bijdeberekening van deatmosferische stralingin. Deze formules kunnen
in principe beter zijn, maar bevatten veel empirische constanten die meestal
niet bekend zijn. Uitstralingsmetingèn bijhetHefner meer (ANDERSON, 1952)
bleek evenwel, dateendirecte berekening vandeatmosferische straling waarbij
rekening gehouden werd met bedekkingsgraad en wolkenhoogte uiteindelijk
voor de bepaling van ntHea geen betere, maar ongeveer dezelfde resultaten
gaf als deberekening vanntHea uitntH°a en/(m).
De uitdrukkingen (20),(21)en(23)hebben totnutoedemeest practischebetekenis.Erbestaan belangrijke verschillenindevormen (20)en(23)(fig. 4). Uitdrukking (23)houdt metdegemiddelde aard vandebewolking bijeenbepaalde
bedekkingsgraad wellicht beter rekening dan uitdrukking (20) wanneer een
gemiddelde waarde voor vingevuld wordt, hetgeen dikwijls hetgevalis.
3.5. Decondensatiewarmte
Wanneer ten gevolge van de uitstraling 's nachts de temperatuur van het
bodemoppervlak en van de onderste luchtlagen daalt, kan waterdamp uitde
atmosfeer op het oppervlak condenseren (dauw). Er komt dan condensatiewarmte vrij. Dauw kan slechts onder bepaalde omstandigheden van windsnelheid en luchtvochtigheid optreden. Door MONTEITH (1957) werd in Engeland
onder zeer gunstige omstandigheden voor dauw 's nachts een maximale condensatie op kort gras van ca.0,035 mm.uur - 1 waargenomen. Wanneer maximale dauw gedurende 8uren achtereen opgetreden zou zijn, betekende diteen
energietoevoer vanslechts ca. 15cal.cm - 2 , nacht -1 .
Mogelijke destillatie van waterdamp, bij zeer lage windsnelheden, vanhet
relatief warme grondoppervlak 's nachts naar het koudere plantendek is zeer
gering (inEngeland maximaal ca. 0,015mm.uur - 1 bijkort gras waargenomen).
Dit verschijnsel isgeenechtedauwen heeft ook geen hydrologische betekenis,
omdat heteenverplaatsing vanwater van hetenebodemoppervlak naar hetandereis.
De condensatie vanwaterdamp uitdeatmosfeer 'snachts heeft maar weinig
invloed opdevermindering vandetranspiratie overdag; de condensatiewarmte
magdan ookveelal in de energiebalans voor eenschatting vande verdamping
verwaarloosd worden.
3.6. Denetto straling
Voordenetto straling,ntH, opiederhorizontaal vlak opaarde moeten wenu
schrijven:
ntH

of:
ntH =Hsu(l-

=

nt"su ~ nt"ea>

rsu - u)- zeaGTai4{1 -f(êd)} {/(w24)}cal. cm-2.r 1 .

(24)

Detijdseenheid tin(24)zalin principe niet kleiner dan een etmaal genomen
kunnen worden. Denetto stralingperetmaal kanookgelijkgesteld wordenaan
de netto straling vanzonsopkomst totzonsondergang minus denachtelijke uitstraling. De netto straling overdag, ditis boven eenbegroeide grond wanneer
de huidmondjes van de planten in het algemeen geopend zijn en verdamping
dus wateronttrekking uit de bodem plaats vindt, is dus altijd groter dan de
netto straling over eenheel etmaal.1
1
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Deadvectieve energie wordt hier niet indebeschouwing betrokken.
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De gemiddelde temperatuur fea van het uitstralend oppervlak over een bepaalde periode kan bij een hoog, dicht gewas dat volledig de bodem bedekt anders zijn dan bij een laag open gewas b.v. kort dun gras. De netto straling, b.v.
overeenetmaal,zalvoor het dichtegewasdanook anders en wellicht hoger zijn
dan voor een lage, open vegetatie. Is de temperatuur fea AT°C lager dan
Tai, dan is de toename van de netto straling op heldere etmalen voor een bepaalde waarde van f ai en van AT ongeveer gelijk aan de opgegeven waarden
in tabel 13. De netto straling voor een begroeide grond met een gemiddelde
temperatuur fea van 20°C is bij /(«24) ^ 1 en fat = 20°C ca. 58 cal. cm - 2 .
etm - 1 groter dan voor een bodembedekking waarvoor geldt fea = 25°C onder
overigens gelijke omstandigheden.
Bij goede watervoorziening is de hoogte en de dichtheid van de bodembedekking op ieder ogenblik ook van invloed op de verdeling van de netto stralingswarmte over bodem, lucht en verdamping. Bij een korte, open vegetatie kan
meer energie de bodem bereiken dan bij een hogere, dichte, volledige bodembédekking onder gelijke meteorologische- en bodemvochtcondities.
De warmteopslag in en tussen het gewas is niet groot en wordt over een heel
etmaal vaak verwaarloosd (TANNER, 1958). RASCHKE (1956) bepaalde de warmtecapaciteit van 1cm2 Alocasia blad op ca.0,020 cal. MONTEITH (1957) stelt de
warmtecapaciteit van 1cm 3 „bodembedekking", dit was de lucht-graslaag van
zeer kort gras, op ca. 0,15 cal. In een bodembedekking van 20 cm hoogte
enmet eengelijke dichtheid alsvan kort grasworden bij eenuiteindelijke temperatuurstijging van 10°C dan ca. 30 cal. opgeslagen. Deze waardeis echter aan
de grote kant omdat een hogere bodembedekking wellicht een mindere dichtheid zal hebben dan een kort grasdek.
Met bekende warmtestromen naar de bodem en naar de lucht zou Hev
direct uit ntH = Hso + Hai + Hev te bepalen zijn. Hso en Hai zijn echter niet
eenvoudig te berekenen. Dikwijls stelt men voor een etmaal of voor een langere
periode bij benadering Hso gelijk aan 0. Met Hai/Hev — ß r (BOWEN ratio)
volgt dan: Hev = ntH(l + ßr) - 1 o{Eac = ntH{\ + ^rY1fw~1LT~1 mm. etm^1.
Zelfs met een aanname van gelijke uitwisselingscoëfficiënten voor het (turbulente) verticale warmte- en waterdamptransport is de berekening van ß r , vooral
voor een begroeide grond, nog moeilijk omdat daarvoor ook feitelijk de temperatuur van het verdampend oppervlak nodig is.
Wanneer de gewassen niet optimaal van water worden voorzien, is de hoeveelheid energie, die voor de verdamping gebruikt kan worden, sterk afhankelijk van de mate van beschikbaarheid van het bodemvocht. De vochttoestand
van de bodem is onder deze omstandigheden veel meer bepalend voor de verdeling van de netto energie over de bodem, de lucht en de verdamping, dan de
aard van de bodembedekking.
4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Indien voor de opstelling van een energiebalans de totale dagelijkse kortgolvige straling,Hsu, niet gemeten wordt, kan deze over een bepaalde periode
uit correlaties met het zonneschijnpercentage of de bewolkingsgraad berekend
worden. Voor zeer korte perioden, b.v. een dag, kunnen met deze formules
met gebruik van de juiste constanten voor de betreffende plaats slechts zeer
globale waarden voor Hsu geschat worden.
Omdat de reflectiecoëfficiënt van het oppervlak voor kortgolvige straling
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vooralafhankelijk isvan deaardvanhet oppervlak, ditisdekleur, devochtigheid en bij een begroeide grond ook de bladstand en de dichtheid van het gewas, en de zonshoogte, kàn de netto kortgolvige straling ntHSu voor ieder
oppervlak anders zijn.
Gezien de nauwkeurigheid waarmee de totale globale straling gemeten of
berekend kan worden, magdeenergiedievoor eenmetgewasbegroeide grond
overhethelegroeiseizoenvoor dephotosynthèsegebruikt wordt, ditisca. 1 %
van de totale straling, verwaarloosd worden. Over kortere perioden kan dit
percentage echtergroter zijn (3à 5 %).
Omdat de temperatuur- en de waterdampverdeling met de hoogte in de atmosfeer opiedertijdstiponbekendis,zijn regressieformules voor deberekening
van de atmosferische straling bij heldere hemel ontworpen, waarmee met de
luchttemperatuur Taien met de waterdampdruk eg, op 2m hoogte over korte
perioden van b.v. een etmaal slechts zeer globale waarden van H°t berekend
zoudenkunnen worden.Voordeberekeningvan denettouitstralingmoet ook
vooralsnog Tea gelijk aanTai gesteld worden. Hetismogelijk, dat daardoor de
netto uitstraling onder bepaalde omstandigheden te hoog berekend wordt.
Met zwaarbewolkte hemel zal de onderstelling Tea = Taibij f(m2i) =/OVJV)
over een heel etmaal wel ongeveerjuist zijn. De regressieformules voor ntHea
geven dan uiteraard betere waarden ook over kortere perioden. De zwaarbewolktedagenzijnechtervoor deverdampingdeminst belangrijke.
Het isbeter deinvloed vandebewolkingopdenetto uitstraling overdagmet
behulp van het zonneschijnpercentage en 's nachts met behulp van de bedekkingsgraad van de hemel te berekenen.
Ondergelijkemeteorologische condities,vooralophelderedagen,isdenetto
stralingvoorieder oppervlak opelktijdstip afhankelijk van:
(1) de emissiecoëfficiënt van het oppervlak voor langgolvige straling,
(2) de temperatuur van het „uitstralend oppervlak",
(3) de reflectiecoëfficiënt van het oppervlak.
Vooreenbodemdiemeteengoedgroeiendengroengewasbedektisbedraagt
de emissiecoëfficiënt ongeveer0,97.
De energie die in devorm van warmere lucht door dewindvan elders aangevoerd wordt, kan vooralsnog niet in energiebalansberekeningen betrokken
worden.
Dauw, dit is de condensatie van waterdamp uit de atmosfeer, treedt slechts
's nachts onder bepaalde condities van wind enluchtvochtigheid op. De daardoor vrijkomende energie is veelal klein en mag verwaarloosd worden. Het is
ook geen vaste post in de energiebalans.
De energie dieperetmaalofgemiddeldperetmaalovereenbepaaldeperiode
bij eenbegroeide grond voorverwarmingvan debodem, delucht envoor verdampingterbeschikkingstaat,zalinhumidegebiedendikwijlswelgelijkaande
nettostralingzijn.
Beregeningofirrigatievangrotelandoppervlakken(b.v.woestijngebieden)zal
hetoorspronkelijke(micro-)klimaatvandiegebiedendoenveranderen.Deluchtvochtigheidwordtvergrootterwijldebodem- enluchttemperatuur endereflectiecoëfficiënt rsuvanhetoppervlaktengevolgevandebegroeiingenvochtigheid
aanzienlijk lagerworden.Deafname vandelanggolvigeuitstralingtesamenmet
de kleinere reflectiecoëfficiënt zullendenetto straling, ntH, vergelekenmetdie
tijdens de oorspronkelijke toestand, doen toenemen. Ook de verdeling van de
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netto stralingswarmte over de bodem, delucht endeverdamping zalveranderen. Ten gevolge van kunstmatige watertoediening in droge gebieden werden
door enkele onderzoekers in Rusland zelfs toenamen in de netto straling van
25-50% waargenomen (zie ALISSOW, DROSDOW en RUBINSTEIN, 1956).
Ook tijdens en na beregening of irrigatie van kleinere oppervlakken zullen
een kleinerersu eneenlagereTea invloed hebben op de stralingsbalans.

IV. EEN DIRECTE METING VAN DE NETTO STRALING
Gezien de te verwachten onnauwkeurigheden in de uitdrukkingen (18),(19)
en (20)iseendirecte metingvandenetto stralingbelangrijk. In 1958werd ons
door Dr W. v.D. BIJL1 een Amerikaanse netto stralingsmeter, de „economical
net radiometer", ter beschikking gesteld. Gedurende korte tijd werden ookenkele metingen veracht met eenin Rusland ontworpen netto stralingsmeter.
1. D E „ E C O N O M I C A L N E T R A D I O M E T E R "

1.1. Constructie, opstelling en werking
De „economical net radiometer" of de „poor man's radiometer" (foto 1),
waarmeedoor ons indezomervan1958 metingenzijnverricht,werddoorSUOMI
en KUHN te Wisconsin (V.S.) ontworpen. Voor de samenstellende delen, de
constructie en degebruikelijke opstelling opca. 1,50mhoogte inhet vrijeveld
wordt verwezen naar lig.5enfoto 1.
Wanneerhetinstrument
horizontaal boven de
r, 25-AlP
grond opgesteld staat,
wordt de per tijdseenheid
en per oppervlakte-één•Jcopper square
heid van boveninvallende
•
10x10cm
plywood
straling, dit is dus de difframe
fuse en directe zonnestraling en de atmosferische
straling (zie (2)), door de
^aluminium
twee polyaethyleenbladen
foil
(dikte 0,01-0,02 mm) gedeeltelijk gereflecteerd, geabsorbeerd en gedeeltelijk
doorgelaten. De doorgeTucopper square
laten straling wordt bijna
10x10cm
geheeldoorhetzwarteoppervlak van het isolerend
materiaal en van de houten wanden en dus ook FIG.5
Crosssection „poorman'sradiometer", t, b = blackdoor het koperen plaatje
ened upper and bottom surface respectively of fiberin het kastje geabsorbeerd
glassinsulatorblocksi.tpu tp%, bpi,bP2= polyethylene
layers, thickness 0,01-0,02 mm. The dimensions and
endaar omgezet in warmthe essential accessories of the instrument can be
te. Het bovenste zwarte
derived from thefigure.
1

Kansas State College, Department of Physics.
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oppervlak staat echter weer warmteaan zijn omgeving af door straling, door
vooral convectieve warmteoverdracht in dedikkeluchtlaagendoorwarmtegeleidingindedunneluchtfilmnaarboven,doorgeleidingnaarbenedeninhetisolerendmateriaalendoorgeleidingindehoutenwand.Convectievewarmteoverdrachtindedunneluchtlaagtussendepolyaethyleenbladenenturbulentewarmteuitwisseling met de omgeving zalniet plaats vinden.
Ook de aan de onderkant van het kastje invallende straling, dit is de aardstraling,dedoorhetaardoppervlak gereflecteerde kortgolvigestralingendegereflecteerde atmosferische straling, wordt door het polyaethyleen gedeeltelijk
doorgelaten,daarnabijna geheelgeabsorbeerd doorhetonderstezwarteoppervlak en daar omgezet in warmte. Wanneer de beide zwarte oppervlakken in
warmte-evenwichtmethunomgevingstaan,kanmetbehulpvandebuitenluchttemperatuur op de meethoogte en met behulp van deafgelezen temperaturen
van dekoperenplaatjes denetto straüng,ntH,berekend worden.
Door ons werden onder dekoperen plaatjes koper-constantaan thermokoppelsbevestigd.Detemperaturenvan beide plaatjes konden nu continu geregistreerd worden met behulp van een Honeywell-Brown spanningsthermograaf
(fig.6).
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FIG. 6. DiurnalvariationsofTai,7>and 7 j onacleardayinAugust.RecordsofaHoneywellBrownpotentiometer. Tt = temperature blackened upper surface; T/, = temperature
blackened bottom surface of net radiometer (°C); Ta> = air temperature at 200 cm
height (°C).The records show the phase shifts in the temperature variations and the
gradualcooling of theearth surface (short grass).

De „poor man's radiometer" isgevoeligvoor vocht. Tijdens regenof tijdens
grote luchtvochtigheid kan alleen gemeten worden met eenpolyaethyleenhoes
om het kastje. De extra temperatuurstijgingen van de zwarte oppervlakken
tijdens metingen meteenhoesblekenechterverwaarloosbaar klein.
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1.2. De afleiding vande werkformules voor ntH1
Wij gebruiken de volgende symbolen :
Tt,Tb
= temperatuur van resp. bovenste zwarte vlak f enonderste zwarte
vlak b (°K),
Ttpi, TtPi = temperatuur v a n resp. het bovenste en het daaronder liggende
vel polyaethyleen boven vläk t (°K),
Tbpt, TbP2 = temperatuur van resp. het onderste polyaethyleen en het daarboven gelegen vel onder vlak b (°K),
Tai
= temperatuur omgevende lucht o p meethoogte (°K),
zp, s
= emissiecoëfficiënt v a nresp. polyaethyleen en zwarte oppervlakken,
yp
= transmissiecoëfficiënt van polyaethyleen voor lang- en kortgolvige straling,
rv, r
= reflectiecoëfficiënt v a n resp. polyaethyleen en zwarte oppervlakken voor alle straling,
Xj
= warmtegeleidingsvermogenisolerend materiaal
(cal.cm- 1 , sec- 1 . °C- 1 ),
-1
Xtt>o
= warmtegeleidingsvermogen hout (cal.cm ,sec -1 .C C _1 ),
^ai
= warmtegeleidingsvermogen lucht (cal.cm - 1 ,sec -1 .°C~1),
Hfl, H<t = resp. loodrecht inkomende straling op vlak t en loodrecht uitgaande straling van vlak t (cal. cm - 2 ,min - 1 ),
Hit, H M = resp. loodrecht inkomende straling op vlak b en loodrecht uitgaande straling van vlak b (cal.cm - 2 ,min - 1 ),
n«Hf,ntüb = resp. netto straling op vlak t en netto straling op vlak b
(cal.cm - 2 ,min - 1 ),
H 0 jt, H 0 jl = verticale warmtestroom door de lucht resp. naar boven en naar
beneden gericht (cal.cm - 2 ,min - 1 ),
Hjl,H w o l = naar beneden gerichte warmtestroom door resp.isolatie en houten wand (cal. cm - 2 ,min -1 ),
Hi^
= horizontale warmtestroom door houten wanden
(cal. cm -2 .min _1 ).
1.2.1. De w a r m t e b a l a n s op de z w a r t e v l a k k e n
Voor H*len H*t kunnen we schrijven :
m = Y?2(Hsu + Hat) + Ï p S p o T V + zPaTtp* + rpHtï
H,t = saTt4 + rH,l

(25)
(26)

Substitutie van (26) in (25) geeft :
tili =

fp2 (Hsu + Hat) + YpSpaTtp* + SpoTtp* + rpzaT,*
;
:

•

l-rrp
Substitutie van (25)
in (26) geeft:
2
H,t =

ryP (Hsu + Hat) + HpZvaT,p4

+ rspaTtp*

+ zaTt*

1 -rr v

1

Door ons zal een geheel andere afleiding van „tH gegeven worden dan door SUOMI en
K U H N gedaan is in een gestencild rapport van AGMET PRODUCTS C O , Middleton, Wisconsin
(V.S.): An Economical Net Radiometer.
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De netto straling opvlak tvolgt uitH<l- H*t:
„
(l~ryrp2(Hsu + Hat) + (1-ryrpepGT,^
nttit=
1 -rrp
+

,

+

(l-r)zpaTtp*-(l-rp)eaTt*
1- rrv

Voor denetto straling opvlak bvinden weopdezelfde wijze:
n«Hft

(1-r)YP2(rsuHsu +ratHat + Hea) + (1 - r ^ e p a T ^ 4
1 -rrp
{\-r)zvaTbpf-(\

- rp)saTtA

1 -rrp

(28)

In deevenwichtstoestand geldt voor ntüf= warmteafvoer door luchtlagen naar boven + warmteafvoer door
isolatie en door houten wand naar beneden + warmteafvoer door
houten wand naar buiten.
Een analoge vergelijking geldt dan ook voor ntüb-

ntHt

1.2.2. De w a r m t e afvoer d o o r de l u c h t
Omdat de twee afgesloten luchtlagen boven vlak t van onderen verwarmd
worden, kan naast warmtegeleiding ook convectieve warmteoverdracht indeze
luchtlagen eenrolgaan spelen. Uitdegemeten temperaturen vanvlak t blijkt,
dat indezomer gedurende zekere tijd overdag maximale verschillen tussen7V
en Taivanca. 90°Cverwacht mogen worden.
Stellen wedater op eengegeven ogenblik convectie in de dikste luchtlaag
boven vlak t optreedt, dan kunnen wevoor dielaag eenschijnbaar warmtegeleidingsvermogen X<J3> invoeren, zodat toch geschreven kan worden:
<-r

Hait = lap '

'T»

tp
J

* cal. cm-«,min- 1 .

(29)

di isdedikte vandeluchtlaag (1,25 cm). Hetschijnbaar warmtegeleidingsvermogen \ap is dusten gevolge van convectie groter danXauOokkunnen we
Ha«t gelijk stellen aan a*(Tt- 7rP2), waarin a*een coëfficiënt van warmteoverdracht is (cal.cm - 2 ,min - 1 .°C _1 ) diegeldt voor de hele luchtlaag. a*dz isdus
hier gelijk aan~kap- Wanneer geen convectie optreedt dangeldt:
T —T

Hail = ^ai

3—^- cal. cm-ä.min- 1 .
di

In de warmtetechniek wordt bij debestudering vande warmteoverdracht,
b.v. in spouwen waarin eentemperatuurgradiënt heerst, gebruik gemaaktvan
hetkengetalvan NUSSELT (NU). Dit getal,gelijk aan a^d^l'Xai, geeft onseen maat
voor hetoptreden vanconvectie. Wanneer Nu = 1,danisa*diendus ookXap
gelijk aanXn«en treedt er geen convectie op.Eerst wanneer Nu > 1iser wel
convectie, want danisa*d2 enook~kap > X«iBijeenbepaald temperatuurverschil ATovereenhorizontale spouwvan dikte
d kanhet NussELT-getal gevonden worden uit het bestaande verband tussen
Nu enhet kengetal van GRASHOF. Het kengetal van GRASHOF (GR)ÀS gelijk aan
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gdj3ßA7l;-2, waarin g = versnelling van de zwaartekracht (cm. sec-2), ß =
= uitzettingscoëfficiënt van eengas (1/273),£= kinematischeviscositeit(cm2.
sec-1). Het GRASHOF-getalkan dusberekend worden voor iedere waarde van
den AT.
HetverbandtussenNu enGR werd hier ontleend aan DEGRAAF(1952).Het
NussELT-getalwasgelijk aan 1voor GR < 1700. Voordeluchtfilm van 0,6-0,7
cmdiktetussendepolyaethyleenbladen kan berekend worden, dat GRkleiner
dan 1700 is wanneer het temperatuurverschil (TtPi-TtPl) tussen onder- en
bovenkant van de luchtfilm kleiner is dan ca.50°C. Er treedt dan geen convectie op. Omdat over de totale luchtlaag van (1,25+ 0,65) cm boven vlak
t reeds een maximaal temperatuurverschil van ca.80-9OcC kan voorkomen,
kunnen we aannemen, dat de temperatuurverschillen tussen TtPl en Tt^
veelalkleinerzijn dan 50°C, zodat convectieve warmteoverdrachtin dedunne
luchtfilm altijd verwaarloosbaar klein zalzijn.
Voor dewarmtestroom vantPinaartPlgeldt,met aanname TtPl «#Ta%:
H«it = -Kai - ^
cal.cm-2,min-1,
(30)
fli + a
waarind\ = 0,65cmena dedikteisvaneendunneluchtlaag(ditiseengrenslaagje) direct buiten tPlwaarin ook geleidingvoorkomt.1 Oplossing vanTtP2
uit (29) en substitutie in (30) geeft:
kai (It-lai

H oi t =

)

j—,
^ — cal. cm-2.min-1,
fli+ a

of:
H

«*f = -, r i ^ ^ l - , ; (Tt-Tai) cal.cm-2, min-1,
Xoj> («1 + a) + XaiÖ2
waarinlapafhankelijk isvan (Tt - Tai).
Voor verschillende waarden van (Tt - Taï) werden nu dewaarden vanHa*t
berekend, waarbij rekening gehouden werd met de verandering van Xaj> met
detemperatuur.2 OokwerdHajt berekendvoorhetgeval,dat ergeenconvectie
optrad in deluchtlagenbovenvlak t,maar dat er alleenwarmtegeleidingwas
in de laagdikte van (d\+ a + dz) cm,envoor het gevaldat eralleenwarmtegeleiding was in dedunneluchtfilm van (di + a) cm dikte. Deresultatenzijn
weergegeveninfig.7.
Voor (Tt - Tai)< 8,4°Cbleek het getal van GRASHOFvoor de lucht boven
vlak t kleiner te zijn dan 1700. Er treedt dan geen convectie op en er geldt
1
De gemiddelde dikte van deze grenslaag voor het buitenoppervlak van het kastje werd
op 0,1 tot 0,2 cm gesteld (U. GRIGULL: Die Grundsätze derWärmeübertragung; SpringerVerlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg, 1955).
2
Steeds werd eerst een G^-getal gekozen, b.v. 17000. Het bijbehorend iVa-getal is 2,45
(DE GRAAF, 1952). Het warmtegeleidingsvermogen over de dikste luchtlaag van 1,25 cm is
dan 2,45 keer groter geworden. We kunnen echter ook zeggen, dat de dikte van de luchtlaagbij gelijkblijvend warmtegeleidingsvermogen 1,25/2,45 = 0,51cmgeworden is. Uit GR =
= 17000over 1,25cmvolgteen Ar van 51 °C.Over(0,8 + 0,51)cmzouditeen temperatuurverschil (Tt-Tai) van (0,8 + 0,51)/0,51 x 51°C= 131°C zijn. In de dunne luchtlaag
van
(0,65 + 0,15) cm werd altijd warmtgeleiding aangenomen. Met X« = 0,0036cal. cm -1 ,sec -1 .

"C" 1volgt:H a , t = 0 , ° ^ 3 ^ 1 3 1 = 0,360cal.cm-2. min"1.
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<D givesthe function:
Haif

Aai ~r ^ap

"Ktpidi + a) +^aid2

(7V- T„d =f® (Tt- Tad if (T,- Tai) > 8,4°C;

® gives the function:
H al f = Ki 2-05-KTt,b - Tad = 7® (Tt,b- Tau if Tai= 15°C;
® givesthe function:
HaA = Ki Q.B'KT,,b - Tai)= f® (Xt,b- Tai) if Tai = 15°C.
: H a i t = 1.93 10-*{T,,b - Tai);
: H a ,t = 2.52 10-»(7>- Tai);
: H„,-t = 2.25 10-»(7" a - Tai).
These functions were used in heat-budget computations of the net radiometer. The
derivations of theformulas are discussed in the text.

voor de warmtestroom: Ha*t = f®(Tt- Tai) cal.cm -2 ,min-1. Ook wanneer
(Tt- Tai) < 0 geldt deze betrekking.
Uithetverloopendeliggingvan delijnen ®,© en ® infiguur7volgt direct,
dat de aanname: ertreedt nergens convectie op, veel minder slecht is dan de
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aanname: er treedt zoveel convectie op tussen tP2 en t dat 7 ^ *w Tt. Met
een aanname TtPi «*7«worden veeltegrotewaardenvanHajt berekend.
Het warmtetransport door geleiding in de luchtlagen zou benaderd kunnen
worden door:
Hait = 1,93.10-3 (J-,_Tai) c a i. c m -2.m i n - i .
( 3^
Het warmtetransport door geleiding + convectie in de dikke luchtlaag zou
benaderd kunnen worden door:
Ha<t = 2,52.10-3(Tt- Tai) cal.cm-2,min-1.
(32)
1.2.3. De warmteafvoer door isolatie en hout naar beneden
Voor destationnaire warmtestroom loodrecht door deisolatienaar beneden
gericht geldt:
Hjl = Xi—-— cal.cm-2,min-1.
di

-5

-1

-1

_11

MetXj«*6,0.10 cal.cm ,sec .°C voor degemiddelde temperatuur van
de isolatie en di= 10,2cm vinden we:
Hii = 0,35.10-3(Ti_Tt) cal.cm"2,min-1.
(33)
Met het temperatuurverschil in de houten wanden over de afstand di, dit is
dusvanhetenezwarteoppervlaknaarhetandere, gelijk aan (Tt - Tb), berekenen wedewarmtestroom in het hout van boven naar beneden uit:
HW0*= eiXwo

;— cal.cm-2,min-1,
di

waarin ei de verhouding is tussen het houtoppervlak, dat bij de warmteuitwisseling tussen t en been rol speelt,enhet oppervlak van het isolerend materiaal. Met X«,o «»27,0.10-5 cal.cm"1, secr^Cr1 \ di= 10,2cm en c\ = 0,22
vinden we:
YLW0\ = 0,35.10-3(Tt- Tb) cal.cm"2,min"1.
(34)
De warmtestroom HWo^door de houten wanden kan evenwel kleiner zijn
dan afgeleid werd, omdat:
(1) de gemiddelde afstand waarover warmtegeleiding naar beneden in het
hout plaatsvindt groter kan zijn dandu
(2) het temperatuurverschil over die afstand kleiner zal zijn dan (Tt - Tb),
(3) de horizontale temperatuurgradiënt in het hout groter zal zijn dan de
verticale. Immers het verschil tussen de luchttemperatuur aan de binnenzijde
van het hout en de buitenluchttemperatuur Taizal veelal groter zijn dan het
temperatuurverschil in het hout aan deboven- enbenedenzijde van het kastje.
1.2.4. De warmteafvoer door de houten wanden naar buiten
Voor het stationnaire warmtetransport door de grenslaagjes ai en <X2 en
door dehouten wand (ziefig.8)kunnen we schrijven:
1
De thermische gegevens werden ontleend aan: SMITHSONIAN PHYSICAL TABLES (1954);
LANDOLT-BÖRNSTEIN: Zahlenwerte und Funktionen (1955).
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C2X»«! r y „

Tl

cal. cm - 2 ,min - 1 ;

(35)

cal. cm - 2 ,min - 1 ;

(36)

«1

H„r» =

7i-72

C2X«)o ~ ' j

"WO

H«
FIG. 8. Heat conduction across
the plywood frame of
„poorman'sradiometer"-

Hj- 0 = C2 ;

C2Xaïa

T% - Tai

cal. cm - 2 , min - 1 .

(37)

Oplossing van T\ enT% uit (35)en (37) en substitutie in (36)geeft met \ai\ *& X0i2'
A«i

, A -L i' ? r -u ^ <?*-

Tat cai cm 2 miiri

> - "-

'

waarin C2deverhoudingistussenhethoutoppervlak,datbijhorizontalewarmteuitwisseling tussen de lucht boven vlak t en de buitenlucht eenrolspeelten het
oppervlak van het isolerend materiaal. Ty is de gemiddelde luchttemperatuur
bovenvlakt.Met:X«f «*6,0. 10 - 5 cal. cm - 1 ,sec -1 ." C - 1; \w0 tv 27,0. 10 - 5 cal.
cm - 1 ,sec -1 .°C - 1; ai = a 2 «w 0,15 cm; c2 «*0,30 en 7Vss(7>+ r oi )/2 berekenen wevoor de warmtestroom door de houten wand naar buiten:
H - = 0,93. 10 - 3 (T,- Tai) cal.cm - 2 ,min - 1 .

(38)

Het ismoeilijk de factor c% precies te bepalen. Eenzelfde uitdrukking kan afgeleid worden voor de warmtebeweging door het hout aan de onderzijde van
de netto stralingsmeter.
1.2.5. De w e r k f o r m u l e s
Voor ntiit kunnen we nu schrijven:
n«Hf = Ha«t + Hjl + Hwoi + H ^ ,
of:
nta, = ƒ®(Tt- Tai) + 2. 0,35. 10-3iTt _ Tb) +
+ 0,93. 10 - 3 {Tt- Tai) cal. cm - 2 ,min - 1 ,
voor (Tt- Tai)> 8,4°C, en:
-3
ntHt = / ® (Tt- Tai) + 2. 0,35. l u (T, - Tb) +
+ 0,93. ÏO -3 (Tt- Tat)cal.cm - 2 ,min - 1 ,
v o o r ( T , - r a i ) <8,4°C.

(39a)

(39b)

Omdat de luchtlagen onder het onderste zwarte oppervlak b van boven verwarmd worden, waarbij de temperaturen van dit vlak overdag nog veel lager
zijn dan van vlak t, zal in deze luchtlagen geen convectie optreden (DE GRAAF,
1952). Voor de warmte, die door de lucht van dit oppervlak afgevoerd wordt,
geldt dan metTbpi= Tai:
40
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H««! = Xai j — ;

^-T cal. cm- 2 ,min - 1 .

In de evenwichtstoestand mogen we nu voor de warmtebalans van b schrijven:
ntüb = Haj-|. - H«l- H«;o!+ H,^,
of:
ntHb

= / ® (T é - T oi )- 2. 0,35. 10-3(7>- 7*) +
+ 0,93. 10-3(7é- Tai)cal. cm-«,min" 1 .

(40)

Nu geldt ook:
(27) - (28) = (39) - (40).
Met Ttpi= T v = Tat volgt:
n-n ™

(1 r

- ^v\tH

+ (1- 0 ^ a ( r ^ 4 - r V 4 ) _ ( 1 _, p ) S5 (7>4_7*4)
1 -rrv

en:

(39)- (40) = ƒ®(r,- r«,)-ƒ®(r*- rBi)+ 4.0,35.io-3(7>- Tb) +
+ 0,93. 10-3(7V- Tb). (42)
(41) = (42) geeft nu:
ntH

= r(l-r)
w v YTï )l2e*(Tt-m-—ltpaptjS-Tkj,*)
YJ,2

+

+ n 1~ 7 * 2 V®( r '- T «<)-/*(n-JaO + 2,33.10"»(7>-7ï)}. (43)

i. -DY»
De transmissie van polyaethyleen (polytheen) voor lang- en kortgolvige
straling is zeer groot. Er zijn nauwe absorptiebanden bij X van ca. 3,5 [x, 6,9fx
en 13,9fx, maar voor de andere golflengten mag.de transmissiecoëfficiënt van
polytheen van 0,05-0,1 mm dikte bij loodrecht invallende straling op 0,85 à
0,90 en de reflectiecoëfficiënt op 0,06 à 0,08 gesteld worden. (TRICKETT en
GOULDEN, 1958; en volgens waarnemingen van het METEOR. OBS. HAMBURG).
Uit de gegevens van SUOMI en KUHN voor de transmissie van polyaethyleen
van 0,01 mm dikte volgt, dat voor 0,3 [x < X< 3(xyP gelijk is aan ca. 0,92.
De maximale stralingsintensiteit van een zwart lichaam met temperaturen van
15°C tot 90°C ligt in het golflengte gebied van ca. 11(xtot ca. 8[x. Ook voor
deze golflengten is de transmissiecoëfficiënt hoog, ca. 0,94. In onze berekening
stellen we voor loodrecht invallende straling yP = 0,92,rP = 0,07 en r = 0,02.
In de term l/y^,2 e.Pa(Ttp*-Tbpf)
zijn Ttp% en T*^ onbekend. Deze term
wordtechterverwaarloosbaar omdat de emissiecoëfficiënt sp van polyaethyleen
voor langgolvige straling zeer klein is. Met s = 0,98 gaat (43) nu over in de
eindformules:
ntH = 1,07 a(7>4- 7*4) + 1 > 1 6 {/<D( r , _ Tai) _
- ƒ * (Tb- Tai) + 2,33. 10-3(Tt - Tb)}cal.cm- 2 ,min- 1 , (44a)
voor (Tt- Tai)> 8,4°C, en:

= 1,07 t7(r,4- Tb4) + 1,16{/®(Tt-Tb) +
+ 2,33. 10-3(7}- Tb)}cal. cm" 2 ,min-i, (44b)
voor (Tt - Tai) < 8,4 °C.
ntH
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2,33. 10~3(Tt- Tb) is ontstaan uit desom van o.a. 2 termen ((34) en (38))
waarvan deeneiets te groot en de andere iets te klein berekend kan zijn.
Wanneer Ta% niet bekend is, zou ntH vereenvoudigd kunnen worden door
(ziefig.7):
ntH= 1,07 (T(r,4- 7*4)+ 1,16{2,25. l(H>(r,- 7*) +
+ 2,33.10-3(7V- Tb)} cal.cm"2,min-1,
of:
ntH

= 1,07a(TtA- 7*4) + 0,0053(7*- Tb) cal.cm~2.min"1.
3

(45)
2

Een term ter grootte van +0,3. IO- (Tt+ 1,2Tb - 2Tai) cal. cm" ,min-1
wordt dan verwaarloosd.
Omdat ophelderedagenmidden opdedag(Tt- Tat)groot kan zijn worden
met de vereenvoudigde term 2,25. 10~3 (Tt- Ta{) te kleine waarden voor
Hait- Hail en dus ook te kleine waarden voor ntH berekend. Op bewolkte
dagenmetminderhoge(Tt-Tai)waardengedurendekorteretijd,zullendeabsolute verschillen tussen ntH uit (45)enntH uit (44)uiteraard kleiner zijn. Voor
(Tt- Tai)< 8,4°C, dit isb.v. 's nachts het geval,heeft het geenzinvorm (45)
tegebruiken,omdatdanHait =f®(Tt-Tai) en H oi l =f®(Tb-Tai), zodat ntH
directuit (44b)berekend kanworden. Deverschilleninnetto stralingberekend
volgens (44b) en(45)zullen bij lage (Tt- Tat)waarden echter klein zijn.
De vormen voor ntH bij warmte-evenwicht werden hier afgeleid voor loodrechtinvallende straling. Bijlagerezonnestanden vangen ook de buitenkanten
van het instrument meer stralingop,maar vooral is dan de reflectiecoëfficiënt
vanhetpolyaethyleen onderdezeomstandigheden groterendusdetransmissiecoëfficiënt kleiner.Ditzalvooralgeldenvoordedirectezonnestraling.
Uit (47) volgt, dat met kleinere waarden van y p een grotere netto straling
berekend wordt dan met handhaving vanyp voor loodrechte instraling. SUOMI
en KUHNvonden experimenteel dat deverhoudingtussen denetto straling,gemetenmeteengeventileerdestralingsmeter enmetde„economical radiometer"
voor zonshoogten van 75°,35°en 20° gelijk was aan resp. 1,1, 1,2 en 1,3. Er
werden dusmet dit instrument bij lagezonnestanden te lage ntH waarden berekend. Over de verwaarlozing van de verandering in -fpen over de straling
op de houten wanden bij lage zonnestanden schrijven zij: „...however, atmost
latitudes theerror in the totaldailyradiation willbesmall...".1
Met de invoering van een grotere reflectiecoëfficiënt bij lage zonnestanden
en met gebruik vanTa% wordt de berekening van ntH weer vrij gecompliceerd
en verliest dit instrument aan waarde als een eenvoudige netto stralingsmeter.
Omdat de „economical radiometer" groot is en het hout toch eenvrij grote
warmtecapaciteit bezit,ca.0,35cal.g r - 1 . 0 ^ 1 voortemperaturenvan0-100°C,
zal met een vrij lange insteltijd (20-30min), dit is de tijd waarinhetwarmteevenwicht bereikt wordt, rekening gehouden moeten worden. Vooral bij een
1
Stellen we de transmissiecoëfficiënt van polyaethyleen voor kortgolvige straling in verg.
(27) gelijk aan yp - Ayp, waarin Ay/>de verandering van decoëfficiënt bij lage zonnestanden2
is,dan vinden
wealsgecorrigeerde netto straling: ntH= ntH(uit (43)) + (2,1&yp- 1,16AY/> )
cal.cm- 2 ,min -1 . Wanneer Afp gelijk is aan 0,1,0,2 en 0*3,d.w.z. wanneer de reflectiecoëfficiënten gelijk zouden zijn aan resp. 0,17, 0,27 en 0,37, dan wordt ntH uit (43)met resp. ca.
20, 37en 53% van Hsu groter. Bij lagere zonnestanden neemt echter niet alleen yp maar ook
Hsu snel af.
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Sterke en wisselende instraling zal overdag dit evenwicht niet altijd bereikt
worden, zodat opeenbepaald tijdstip daneente grote of een te kleine netto
straling berekend wordt. De periode waarover ntH totaal geïntegreerd kan
worden zal onder deze omstandigheden veelal niet korter dan de daglengte
kunnen zijn.
1.3. Enkele meetresultaten
1.3.1. D e g e m e t e n dagelijkse g a n g v a n de n e t t o s t r a l i n g
Fig. 9, ontleend aan gegevens van SUOMI en KUHN, geeft een vergelijking

tussen denetto straling peruur(boven gras?) op26/7/'56 teMadison, Wisconsin (V.S.), gemeten met een geventileerde stralingsmeter van SUOMI, FRANSILLA
en ISLITZER enmetde „poor man's radiometer". Denetto straling was uit de
temperatuurgegevens vande„poor man's radiometer" berekend volgens: 1
= 1,25(j(7>4- 7*4) + 0,0025 (7>- Tb) cal.cm" 2 ,min" 1 .

ntH

(46)

Deze inAmerika opgestelde formule, waarin yp enTai niet als veranderlijke
voorkomen, wordt opgegeven totop3-5%nauwkeurig. Met (46) wordt echter
over een heel etmaal eenca. 10% lagere waarde voor ntH berekend dan gemeten werd metdegeventileerde stralingsmeter.
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FIG. 9. Diurnalvariationsofthenet radiation, measured withaventilated radiometer ofgood
accuracy (
)andmeasured with the „poor man's radiometer" (
)
when thetemperatures ofthe upper and lower blackened surfaces, averaged over one
hour, are substituted in(46).The measured net radiation amountsto298,2and 269,0
cal.cm _2 .24hrs _1 respectively. Data from SUOMI and KUHN, Madison, Wisconsin
(43°N.L.).

Fig. 10enfig.11geven dedagelijkse gang vande netto straling en vande
luchttemperatuur op2m hoogte te Wageningen (52° NB) opeen stralingsdag
1
Deze uitdrukking wordt alswerkformule opgegeven door deleveranciersvande „poor
man's radiometer": AGMET PRODUCTS CO, Middleton, Wisconsin.
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(3/9/'58)éneenbewolktedag(16/7/'58).Denetto stralingperminuut berekend
volgens de benaderingsformule (45) ligt overdag, dit is dus met positieve ntH,
onderdentH waardenberekendvolgens(44).OmdatvoorTaideluchttemperatuur op2mgenomen werd enhetinstrument ca. 1,50 mboven degrond opgesteld was,kunnen (Tt-Tat) en (Tb-Tai) in (44)ietste groot berekend zijn. De
fout zalechter zeerklein zijn.
Deverschillenindeberekendenachtelijkeuitstralingzijnzowelvoorbewolkte
alsvoorstralingsnachten klein.Tussendebenaderingsformule (45)endebijhet
instrument opgegeven werkformule (46) bestaat een zeer goede overeenstemming. Zij geven beide nagenoeg dezelfde resultaten. Met de hier afgeleide uitdrukkingen (44a) en (44b) werd voor een heel etmaal, met een constante yj>
echter afhankelijk van Tausteeds een 10-15%grotere netto straling berekend
dan volgens (45)of(46).1

24.00

0400

08.00

12.00

16.00

20.00

24.00

local time (hours)
FIG. 10. Diumal variations of some radiantfluxdensities measured above short grass under
a clear skyat Wageningen (3/9/'58).
= total global radiation Hsu;
=
reflected totalglobal radiation rsuHsx. (rsuestimated accordingtotable7);
=
netradiationniH,computedfrom (44);
• = ntHcomputed from (45);
= ntH computed from (46). The agreement between the formulas (45) and (46) is
reasonable. Formula (44) gives somewhat higher values of ntH. The heat capacity
of the net radiometer and theuse of y/> for vertical irradiation under low solar altitudes causes a shift inthe points MH = 0 of abt. one hour. However, the values of
ntH at noon are too high. The net radiation computed from (44) and (46) amounts
to 200,3 and 176,4 cal.cm - a .24hrs - 1 respectively and amounts to 75,0 and 70,5
cal.cm~2.night_1 respectively. tt = sunrise;tt = sunset;
= air temperature
at 200cmheight (°C).Further details are discussed in the text.

De nachtelijke netto uitstraling, dit is{Hea- (1- rat)Hat}, bedroeg hier bij
helderehemelca0,11 cal.cm_2.min_1.SteedsisdanHm > (1- rai)Hat- Tijdens
1
Op enkeledagen in dezomer van 1958werd inAmes(Iowa, V.S.) denetto straling overdag met drie verschillende netto stralingsmeters gemeten. Uit cijfers bleek, dat de meetresultaten van de „poor man's radiometer" ca 14% lagerewaarden gaven vergeleken met de
resultaten van de andere stralingsmeters. Met (44) zouden waarschijnlijk beter overeenstemmende waarden berekend zijn.
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FIG. 11. Totalglobalradiation, netradiation and air temperature measured aboveshort grass
underacloudyskyatWageningen(16/7/'58).
= HSu,
= ntH, computed
from formula (44);
= „tH, computed from (46);
= air temperature
at 200cm height (°C).
The net_1radiation computed from (44) and (46) amounts
to
-1
51,0and 44,0cal.cm . 24hrs respectively and amounts to 16,0cal.cm -2 , night -1 .
SometimesH,tt equals ntH or becomes somewhat greater. Thisiscaused by theslow
response of the net radiometer. The differences between the results of formulas (45)
and (46) were negligible on such days, h = sunrise; t% = sunset.

zware bewolking is de nachtelijke uitstraling klein, 0-0,02 cal. cm - 2 , min - 1
(zie ook fig. 21). De temperatuur van het uitstralend oppervlak van de aarde
isdan ongeveer gelijk aan detemperatuur van deonderkant van het wolkendek,
zodat Hm m Hat Deze resultaten zijn in goede overeenstemming met die van
SAUBERER (1951).
Nemen we voor 3/9/'58 het dagelijkse verloop van rsu volgens tabel 7, dan
blijkt uit de hier gemeten dagelijkse gang van Hsu en uit het berekende verloop
van ntH, dat er twee tijdstippen zouden zijn, ca. 09.30 uur en ca. 14.30 uur,
waarop ntH = Hsu(l - rsu), waaruit zou volgen dat dan Hea = (1- rat)HatVan 09.30uur tot 14.30uur zou dan Hm < (1- rat)Hat. Om ca. 12.00uur was
het verschil (1- rai)Hat - Hea maximaal, nl. ca. 0,06 cal.cm - 2 ,min - 1 . Op de
bewolkte dag 16/7/'58 was de uitstraling van de aarde steeds groter of gelijk
aan deatmosferische straling. Over een heeletmaal of van zonsopgang tot zonsondergang was dit voor iedere dag ook steeds het geval. Dit komt overeen met
waarnemingen in Amerika en Duitsland (LAKE HEFNER REPORT, 1952; FLEISCHER, 1954).

Omdat juist midden op een straüngsdag de temperatuur van het uitstralend
oppervlak gestegen zal zijn, is het ook niet te verwachten dat op 3/9/'58 Hat
groter wordt dan Hm.
Er werd boven een goed gesloten kort grasdek gemeten, zodat met de waarden uit tabel 7 rsu waarschijnlijk niet te hoog geschat werd. De kortgolvige
zonnestraling Hsu werd met twee solarimeters gemeten. De meetresultaten
waren gelijk. Ook uit een vergelijking met de resultaten van DE VRIES (1955)
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blijkt niet, datHsu om± 12.00uuropeenstralingsdag inseptember metca.
0,8cal.cm-2,min -1 telaag gemeten werd.
Hetisnuwaarschijnlijk, datbij desterkeinstraling hetbovenste zwarte oppervlak nietinhethier veronderstelde warmte-evenwicht metdeomgevinggekomenis.DetemperatuurTtmoetvanca.09.30totca.14.30uurfeitelijk tehoog
geweest zijn, waardoor ntH te groot berekend werd.Ten gevolgevandegrote
warmtecapaciteit vanhetinstrumentendoordefoutinyp zal'smorgensenmisschienooktegenzonsondergangechtereentelagewaardevann<#berekendzijn.
Na zonsopkomst, omca.05.00,uurisereentijdstip waarop ntH = 0. Dan
geldt Hsu(l - rsu) = {Hea- (1 - rat)Hat}. Nemen weaan,dat Hea nogmaar
weinig toegenomen is, dan moet de netto uitstraling nog ca.0,1 cal.cm -2 .
min -1 bedragen. Metrsu = ± 0,22 volgt, dat Hsu dan gelijk moet zijn aan
0,127 cal.cm -2 ,min -1 . Op 3/9/'58 hadHsu diewaarde om ±06.15 uurenniet
om07.10uur. Reedsom ± 06.15uurzalntH gelijk0geweestmoeten zijn,terwijl met deze netto stralingsmeter toen nogeennegatieve waarde gemeten
werd. Devrij grote horizontale afstand tussen de Ä^-curve en dentH-curve
van 05.00uurtot09.00uur zou hiermede verklaard kunnen worden. Het kan
zijn, datdeinvloed vande fout in yp tegen zonsondergang zwaarder weegt
dan de invloed van de warmtecapaciteit vanhetinstrument endatook dan
ntH te laag berekend werd. 's Morgens werken de beide factoren inéén
richting. Deconclusiedatde netto straling ongeveer 1 uurnazonsopkomsten
misschien 1à1.50 uurvoor zonsondergang gelijk 0is,kansteun vinden inde
stralingsliteratuur.
'sNachtszal denetto stralingsmeter welin goed warmte-evenwicht metde
omgevingstaan.Defoutindeovereenheeletmaal,vant= 00.00tott= 24.00
uur, geïntegreerde netto straling zaldanook klein zijn.
1.3.2. Een vergelijking met correlatieformules
Fig. 12geeft eenvergelijking tussen degemeten endegedeeltelijk volgens
formules berekende netto straling boven kort grasvoor enkelezeerheldereen
zwaarbewolkte etmalen te Wageningen in deperiode half juni t/mhalf september 1958.
Denettouitstraling,ntHea,peretmaalwerdberekenduit:
ntHea = Seaof*i{l -f(ëd)} {/(m 2 4)}.
n

Met (w24+ /jv)= 1» se»= 0,97 enmeteainmmHg,vinden wevooreen
heeletmaal:
ntHea = 0,97 a f j {1 - (0,44 + 0,092Ved)} {0,10+ 0,90«/*}
volgens PENMAN(1948),
ntHea = 0,97 af$ {1 - (0,53+ 0,077Vf*)}{0,20+ 0,80»/*}
naar denieuwere inzichten van PENMAN (KRAMER, 1957),
ntHea= 0,97 af„1{1 - (0,59+ 0,049Vf*)}{0,24+ 0,76 •/„}
volgens GEIGER(1950),
ntHea = 0,97 af„1{1- (0,61+ 0,058Ved)} {1 - 0,72 i ^ }
volgens BUDIKO(1956)voor 52° NB.
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Hsu werd met een Kipp-solarimeter gemeten. Met rgu = 0,20 volgt ntH per
etmaal uit 0,80 Hsu -ntHea-1
Voor toepassing van bovengenoemde formules zou deperiode van éénetmaal feitelijk te kort zijn. Toch werden met de formules van GEIGER en BUDIKO
op de geheelbewolkte etmalen ondanks dezekorte periodenvrij goede waarden
voor ntH berekend. De fouten infÇêà)en inde aanname Tea= Tai warenop
deze dagen ook uiteraard kleiner. Op de heldere etmalen werden hier metde
nieuwe formule van PENMAN de beste waarden gevonden.
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F I G . 12. Measured net radiation and computed net radiation onsingle days under different
cloud conditions. D= according to the formula of GEIGER; O = according to
BUDIKO; V , • = according to the old and new formula of PENMAN respectively.

Under a cloudy sky (0,5 < mZ4< 1,0) the formulas ofGEIGER and BUDIKO give the
best results. Under a clear sky the best results were obtained with the new formula
of PENMAN. The discrepancies on25/7/'58, 27/8/'58 andon 6/9/'58_are causedby
different cloud conditions during the daytime and the night (md < mn). In general
the computations give reasonable results.

Tijdens de periode waarmee metde netto straüngsmeter gewerkt werd,
waren de etmalen van 25juli, 27 augustus en6september overdag wel helder
maar was erbij ieder een vrij zware nachtelijke bewolking, die deuitstraling
vergeleken bij deheldere etmalen met resp. ca. 60, 30en30 cal. cm _ 2 .etm _ 1
verminderde (tabel 15).
1

Alle benodigde meteorologische gegevens werden ontleend aan de waarnemingen, gedaan
op het Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde te Wageningen.
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TABLE 15. Themeasured netradiation byday, at night andfor24hours andthecomputed
net radiation for24hours ondays under equal cloud conditions during thedaytimeandthenight ((/nM+ »/jv) = 1),andondayswithdifferent cloud conditions
by dayand night ((m21+ »/jv) ^ 1).ntH= net radiation, cal.cm -2 .t~ 2 ; »/jv=
= sunshinepercentage; »wand mn = partsofthe sky,intenth,coveredbyclouds
during thedayandthenight respectively.
(w24 + »/JV) = 1

(ma4 + "IM) ^ 1
25/7/58 27/8/58

6/9/58

0,70
0,9-1,0

0,66
0,6

0,68 0-0,1
0,7-0,8 0,9

daytime
night
24hours

407
10
397

288
37
251

231
30
201

computed 24hrs

300

225

163

"/jv =_(1 - md)

ntH

5/8/58 20/7/58 2/9/58

1/9/58 3/9/58

0,30
0,7

0,74
0,3

0,75
0,2

0,77
0,2

124
15
109

240
32
208

248
64
184

244
65
179

246
70
176

111

207

188

181

173

De nachtelijke bewolking kon hier uit de continue registraties vande netto
stralingsmeter en uit het temperatuurverloop van de lucht geconstateerd en
geschat worden. Deetmalen metlichte bewolking overdag maar metzwaardere
bewolking 'snachts vertonen eenversterkt „broeikas effect". (Vergelijk 3/9/'58
met6/9/'58).Omdatindebovengenoemde formules voor ntHea,f(Jn2i) berekend
werd uithet zonneschijnpercentage, werden voor de netto uitstraling op deze
etmalen tehogeendusvoor denetto stralingtelagewaarden gevonden.De grote
afwijking tussendegemeten endeberekendentH opdezedatakan dushier voornamelijk metdefout inf(m) verklaard worden. Ookmeteenbetere berekening
vanf(m), b.v.volgens (22),moet nogvoor dekorte perioden meteen mogelijke
fout in flëa) en in de aanname fea = Tai rekening worden gehouden.
Opdedagenwaarvoorj(m) welgoedberekend was,nl.degeheelheldereende
bewolkte, bleken evenwel deze fouten inf(ëa), in Tea= Tai enin de aanname
rSu = 0,20voor kort gras hier niet bijzonder groot te zijn.
1.3.3. H e t v e r b a n d t u s s e n ntH en Hsu
Teneinde tot een snellere schatting vande netto straling te komen, kan gezocht worden naar eeneenvoudig verband tussen ntH en degemeten dagelijkse
straling Hsu.
UitntH = (1- rsu) Hsu- {eeaGTea*- ZeaGTaéfiêa)} {f(^24)} cal.cm" 2 ,etm" 1
volgt, dat de relatie tussen ntH en Hsu lineair is, indien de term ntHea =
= {seaofeai - sea^fai4f(ëd)} {fffiu)} niet varieert. Omdat Hsu enntHea sterk
afhankelijk zijnvan bewolking,indiezindatzebeideafnemen oftoenemenmet
resp. toenemende ofafnemende bewolking, zalervoor perioden, waarin licht-,
zwaar- en onbewolkte dagen voorkomen, uiteraard een verband zijn tussen
Hsu en ntHea (fig.13).

Ook uitdeligging vandepunten voor onbewolkte enzwaarbewolkte dagen
in september tenopzichte vandeovereenkomstige dagen injuni,juli enaugustus blijkt, datde relatie tussen Hsu en ntHea over deze perioden voornamelijk
ontstaanisdoor determƒ(/M24)indeuitdrukkingvoor ntHea, endat{sm ofea4 -£eaGÏai4f(êd)} hieropvanweinig invloed is.1Voor dagen meteenconstanteof
1
Delaatstgenoemde term kaninprincipewel vaninvloed zijn wanneer denetto straling
boven een laag en hoog gewas met elkaar vergeleken wordt omdat dan Tta kan variëren
(tabel13).
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FIG. 13. Relationbetweenmeasuredtotalglobalradiation andcomputednetlongwave-length
radiation of the earth. Computations of „tHm according to BUDIKO. O, V, G =
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and under scattered and clear skyconditions (»/JV> 0,64) respectivelyin June, July
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bijna constante waarde voor/(/W24) over een heel etmaal kunnen we hier voor
de netto straling schrijven :
ntH = (1- rsu) Hsu- C cal. cm" 2 ,etm" 1 ,
(47)
waarin C gelijk is aan een constante gemiddelde waarde van ntHeavoor die
dagen.
Voor alle heldere dagen (re/jv > 0,64) in juni, juli, augustus en half september bleek hier C & 150 cal. cm - 2 ,eter -1 , voor alle zwaarbewolkte dagen
(n/jv <0,10) bleek C ^ 50 cal.cm- 2 .etm - 1 . Voor de hier tussenin liggende
dagen is het interval 0,20 < njN < 0,50 te groot om de uitstraling constant te
stellen. Met rsu = 0,20 voor kort gras moeten we nu voor de geheel bewolkte
en voor de heldere etmalen resp.vinden:
ntH

ss0,80 'H„u- 50cal. cm~2.etm" 1 ,

en:

1

ntH^s 0,80 Hsu-150 cal. c m ^ e t m " .
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(48)
(49)
49

Wordt voor Cgeen constante ofbijna constante waarde genomen, dus worden perioden beschouwd waarin de bewolkingsgraad sterk varieert, dan moet
gelden:
ntH = (1- rsu) Hsu-f(Hsu) cal.cm- 2 ,e t a r 1 ,
(50)
waarinf(HSu) afhankelijk isvandetijd vanhet jaar.
Het verband tussen degemeten totale straling Hsu endegemeten netto straling (incal.cm~ 2 .etm -1 ) boven gras,voor geheel bewolkte etmalen (0 < n\N <
0,10) en voor heldere etmalen (0,64< n\x < 1,0) in de periode half juni
t/m half september (fig. 14),komt goed overeen met de uitdrukkingen (48)en
(49). De regressielijnen Van Y( = ntH) op X ( = Hsu) werden bepaald volgens
de methode vandekleinstekwadraten, waarbij X foutloos werd verondersteld.
Omdat de nachtelijke uitstraling op dagen met een kleine waarde van fQn^)
over het hele etmaal tijdens de hier beschouwde periode zeer klein is, 10 - 18cal. cm - 2 , en op dagen met een grote waarde van/(ÂW2<i)groot is, 50-80
cal. cm - 2 , zalhetverband tussen denetto straling overdag enHsu.op bewolkte
etmalen niet veel afwijken vandattussen denetto straling over eenheel etmaal
en Hsu-Opheldere dagen zalditverschil wel groter zijn.
We vinden hier:
2
1
(51)
ntH = 0,79Hsu - 26,6cal. cm- ,dag- ,
en:
1
(52)
ntH = 0,87 Hgu ~104,0cal.cm^.dag- ,
voor resp.dezwaarbewolkte enheldere dagen indewaarnemingsperiode. Deze
relaties komen goed overeen met de regressielijnen die SHAW (1956) vond bij
metingen van ntH en Hsu in Ames (V.S.) in 1954:voor niet heldere dagen
(0 < w /.y <0,75) over de periode juni t/m november ntH = 0,75Hs%- 21,4
cal. cm - 2 ,dag - 1 , en voor geheel heldere dagen (0,75 < ra /jv < 1,0) over deze
periode: ntH = 0,87 HSu - 84,0 cal. cm - 2 .dag - 1 .
Omdat het interval 0 < n)x < 0,75 feitelijk te groot is, waardoor dus
ntHea= f{Hsù), vindt SHAW een vrij grote spreiding van de waarnemingspunten voor zijn „cloudy days". In oktober en november liggen de punten
voor diedagen soms duidelijk oplijnen volgens (50),waardoor 0,25 een schijnbare „reflectiecoëfficiënt" vangras kan zijn.1'2
Voor etmalen waarvoor geldt »224= (1- n/jv) = 0,70vonden wij uit onze
metingen:
2
1
ntH = 0,83Hsu~61,0cal.cm- ,dag- ,
en:
ntH = 0,83Hsu- 95,0cal.c m ^ e t m " 1 .
Uit de waarnemingen zou voor de heldere dagen een gemiddelde dagelijkse
reflectiecoëfficiënt vankort gras voor kortgolvige straling volgen vanca. 14%.
Dit islaag vergeleken metdevermelde waarden intabel 7.Degeheel bewolkte
1
Volgens (44)werden iets hogere waarden voor „tH gevonden. Uitdrukkingen (51)en
(52) gaan danoverin:
2
1
2
1
ntH = 0,81Hsu- 22,1 cal. cm' ,dag" en„,H= 0,88Hsu - 88,4 cal. cm" ,dag- ,
welkegeheel overeenkomen metderesultaten vanSHAW.
2
FLEISCHER (1954, 1956)maakte bij zijn stralingsonderzoek in Hamburg in 1954geen
onderscheid tussen heldere,licht ofzwaarbewolkte dagen. Voor deperiode meit/mOctober
geeft hij éénrechtlijnig verband tussen ntH en Hsu. Derelaties tussen degemeten dagelijkse
waardenvan „tHenHsu voldoenechtervooriederemaand duidelijk aan functies:
ni# = (1- rsu)HSu -f(Hsu).
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FIG. 14. Linearrelationbetween measured net radiation and measured total global radiation
under clear sky conditions ("/jv> 0,65) and under overcast sky conditions (»/jv <
0,10). • = overcast sky, daytime observations; O = overcast sky, 24 hours observations; • = clear sky, daytime observations; D = clear sky, 24 hours observations. The following regression equations were obtained.:
cal. cm~ 2 .24hrs -1 ;
„,H= 0,80 Hsu - 43,0
cal. cm -2 ,day -1 ;
ntH = 0,79 Hsu - 26,6
„tH = 0,86 Hsu - 164,6
cal. cm -2 .24 hrs - 1 ;
„,H = 0,87 Hsu - 104,0
cal. cm -2 ,day -1 .
Relations 1 and 3hold onlyifnidequalsmn. Duringthewholenightthenetradiation- 4
oftheearth under overcast
skyand under clearskyconditionsequals0-20cal. cm
and 50-80cal.cm -2 respectively.

dagen geven een gemiddelde reflectiecoëfficiënt van ca.20%, hoewel op die
dagenhetpercentagediffuse stralingtoch grotergeweestzalzijn. Dezeconclusies zouden ook uit de waarnemingen van SHAW getrokken moeten worden;
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (10), 1-93 (1959)
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echter kan de waarde van 25%voor de „bewolkte" dagen te groot zijn. Uit de
gegevens van tabel 8 volgt evenwel dat de gemiddelde dagelijkse reflectiecoëfficiënt van een wateroppervlak op bewolkte dagen enkele procenten kleiner is
dan op de heldere dagen met meer directe straling. Het kàn zijn, dat met de
gebruikte netto stralingsmeters op heldere en zeer warme dagen midden in de
zomer iets te grote waarden voor ntH gemeten worden en dat daardoor de
regressielijnen tussen ntH en Hsu voor alle heldere dagen wat te steil verlopen.
Wij volstaan hier met deze vermelding van de door ons gevonden verschillen in de reflectiecoëfiiciënten.

De netto straling werd steeds op ca. 1,50 m hoogte gemeten. Er werden nog
geen metingen tegelijkertijd op verschillende hoogten verricht. Voor een onderzoek naar de invloed van de onderste luchtlagen op de uitstraling van de aarde
kunnen dergelijke metingen welvan belangzijn. Overdag zouden echter met dit
instrument nauwelijks verschillen gemeten kunnen worden omdat de zonnestralingdan debelangrijkste factor voor denetto straling is. 'sNachtsmet alleen
de meer gelijkmatige aard- en atmosferische straling zou dit wel het geval kunnen zijn.
Door KRAUS (1958) werd in Z. Duitsland bij nachtelijke metingen tussen
1,0 en 4,0 m hoogte een afname van denetto uitstraling, dus een toename van
de netto straling met de hoogte geconstateerd (tabel 16). De onderste luchtlagen zouden dus al een invloed hebben op de stralingsbalans op aarde. De
invloed was evenwel nog niet groot.
TABEL 16. Thedecreaseof ntHea withheight. ntH'a= net back radiation measured at xcm
height above grass.
According to nocturnal observations of KRAUS (1958) in S.
Germany.(10~3 cal.cm -2 ,min -1 ).
Hazy night
30
„so
nttlta- - nttlea

„30

„100

nttlea- - mil ,a
„30
-nttl ea
nlttea
„30 -nttl ea

Clear night

0
3,5
12,8
12,5

0
5,0
16,2
12,4

De resultaten van netto stralingsmetingen onder een glasafdekking zullen
in V ter sprake komen.
2. EEN NIET AFGESCHERMDE NETTO STRAUNGSMETER

2.1. Constructie, opstelling en werking
Gedurende enige dagen werden ook metingen verricht met een in Rusland
ontworpen en niet tegen wind afgeschermde netto stralingsmeter. Het instrument was veel kleiner dan de „poor man's radiometer" en bestond feitelijk uit
een thermoelement (of thermozuil?) in de vorm van twee zwarte oppervlakken
van ieder ca. 25cm2, één aan de bovenkant en één aan de onderkant. Deze
beide zwarte plaatjes, die niet geheel vlak maar een weinig bolvormig waren,
zaten opgesloten in een ronde pakring, verbonden aan een metalen staaf. De
dikte van dit instrument was 0,5 à 1,0 cm, de diameter ca. 10 cm. Omtrent de
52
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aanwezigheid van een isolatie tussen de beide zwarte oppervlakken was niets
bekend.
Hetinstrumentwordtweerhorizontaalbovendegrondopgesteld.Tengevolge
van devan boven en van onderen opvallende straling zullen dezwarte oppervlakken ieder een bepaalde temperatuur krijgen; een temperatuurverschil zal
nu een spanningsverschil te weeg brengen. Met b.v. een Cambridge-recorder
kan dit spanningsverschil geregistreerd worden (fig. 15en 16).
De opstelling van een warmtebalans voor ieder van de beide zwarte oppervlakken isvoor eentheoretische afleiding van ntH nodig. Dit isevenwelmoeilijk, omdat het instrument niet tegen wind afgeschermd is en dus turbulente
warmteuitwisseling met deomgevingkanplaatsvinden. Ookzijndewerkelijke
temperaturen van de zwarte oppervlakken niet bekend. Bij de bespreking van
de„poor man'sradiometer" bleek, dat ook dezetemperaturen weleenrolspelen bij de bepaling van ntH. De warmteuitwisseling door geleiding tussen de
beide zwarte oppervlakken zal hier evenwel belangrijker zijn.
Uit een en ander volgt, dat dit instrument in deze vorm voor de bepaling
van denetto stralingmoeilijker tehanteren zalzijn dan de„poor man's radiometer". De goede eigenschappen van deze netto stralingsmeter zijn:
(1) de kleine afmeting met wellicht een kleine warmtecapaciteit door geringeremassa.Hetinstrumentzouookgeschiktkunnenzijnvoormetingendichter
bij degrond entussen gewassen,
(2) eenmindergrote reflectie voorstralingbij lagere zonnestanden,
(3) dewarmteafvoer vandezwarteoppervlakkenzalhiervooralookdoorgeleidingplaatsvinden enwarmtegeleiding isgoed voor berekening vatbaar. Het
gevolgisechterweer,dat er nooit vrij grote temperatuurverschillen tussen de
zwarte oppervlakken zullen ontstaan, zodat degevoeligheidvanhetinstrument
ook minder groot zal zijn.
2.2. De meetresultaten
Uit deregistratiecurven van de Cambridge-recorder (fig. 15enfig.16) blijkt
direct, dat de warmteafvoer van dezwarte oppervlakken sterk varieert. Ditis
vooral overdag het geval zodra er temperatuurverschillen van enigebetekenis ontstaan. (Een vergelijking met desolarimetercurve liet zien, dat despreiding van de afzonderlijke punten b.v. op 25/7/'58 niet veroorzaakt kon zijn
door bewolking alleen).
's Nachts,met eenzeerkleintemperatuurverschiltussenonder-enbovenkant
enmetminderconvectieopgeringehoogte,heeftoverstrijkendewindopdewarmteafvoer van de onder- en bovenkant ongeveer een gelijke invloed. Overdag
isdit haast nooit het geval.Door turbulentie enconvectie is de warmteafvoer
dan veel grilliger en nog niet voor berekening vatbaar. Ook met bekende correctiefactoren voorallevoorkomendewindsnelheden,b.v.verkregendoorijking
ineenwindtunnel, isdit instrument nogniet eenvoudigte gebruiken omdat de
moeilijk te meten kleine windstromingen nogeen grote invloedopdewarmteafvoer kunnenhebben.
De invloed van bewolking is op de registratie van 30/7/'58 beter te onderscheiden van de invloed van een grillige warmteafvoer dan op 25/7/'58. Het
blijkt evenwel,dat detemperatuur van het bovenste zwarteplaatje op 30/7/'58
gedurende zekere tijd, ca. 14.30en ca. 16.20uur, lager is geweest dan dievan
het onderste zwarteplaatje. Dit isook even het geval geweest op 25/7/'58tusMeded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (10), 1-93 (1959)
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FIG. 15 Two records (galvanometer deflection in the Cambridge-thread-recorder) of the net
and 16. radiometernotshielded againstwind.Ontheclearday,25/7/'58,thescattering ofthe
points and the negative deflection at 07.30 hr was caused by wind. There are also
negativedeflections at 14.30hr and at 16.15hr on thecloudy day 30/7/'58.Thiswas
caused also by wind after a sudden decrease of total global radiation. However,
theremustbea positive netradiation at suchinstants.

sen 07.00 en 08.00 uur. Omdat er zelfs bij zware bewolking nog altijd diffuse
straling is, is het niet waarschijnlijk dat op genoemde tijdstippen de netto
uitstraling overdag werkelijk groter was dan de netto instraling. Op 25/7/'58
was er zelfs omstreeks 07.30 uur geen bewolking. Omdat er ook op deze tijdstippen geen neerslag was moet opstekende wind de oorzaak zijn geweest voor
deze negatieve netto straling, die zelfs sterker negatief was dan 'snachts.
Met een goede afscherming tegen wind kan dit instrument belangrijker worden.
3. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Gedurende enkele zomermaanden in 1958 werd de netto straling met behulp
van de door SUOMI en KUHN in Amerika ontworpen „poor man's radiometer"
gemeten. Bij een theoretische afleiding van de werkformule voor de berekening
vandenetto straling,ntH, uitdetemperatuurgegevens van het instrument blijkt,
54
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dat de temperatuur van de omgevende lucht welvan invloed isopdewarmteafvoer uithet kastje.
Naarmate het verschil tussen de temperatuur 7>van het bovenste zwarte
oppervlak en de buitenluchttemperatuur groter wordt, is ook het convectieve
warmtetransport door de dikste luchtlaag boven het zwarte oppervlak groter.
Wanneer (Tt-Tai) kleiner is dan ca.8,4°C treedt daar geen convectie in op.
Indedikkeluchtlaagonderhetonderstezwarteoppervlakenindeluchttussen
de onderste polyaethyleenvliezen treedt nooit convectie op. Ook mogen we
aannemen, dat tussen de bovenste polyaethyleenvliezen geen convectie zal
optreden.
De warmteafvoer naar buitendoor dehoutenwandenvan het kastje isniet
verwaarloosbaar klein. Het warmtetransport door isolatie en houten wanden
vanhetbovenstenaarhetonderstezwarteoppervlakinhetkastje isgering.
Het instrument zal vooral met heldere hemel overdag niet altijdinwarmteevenwicht met de omgeving staan. De „poor man's radiometer" is daarom in
het algemeen minder geschikt voor netto stralingsmetingen op één bepaald
tijdstip ofvoorkortetijdsintervallen overdag,'sNachtszijndeomstandigheden
voorwarmte-evenwicht veelgunstiger omdat deaard-enatmosferische straling
gelijkmatiger zijn.
Bijlagezonnestanden,vooral bij heldere hemel,is de reflectie van het polyaethyleen voorvan boveninvallende stralingenwellicht voor de gereflecteerde
directe straling groter. De fout ten gevolge van de verwaarlozing van de veranderingvanjp onderzulkeomstandighedenisprocentueelgroot.Metdeafgeleideendeopgegevenwerkformulesvoorloodrechtinvallendestralingwordtde
netto,stralingbijlagezonnestandentekleinberekend.
De „poor man's radiometer" is met heldere hemel beter geschikt voor stralingsmetingen per dag of per etmaal. De fouten door een slecht warmte-evenwicht en door de handhaving van yp voor loodrechte instraling heffen elkaar
dan gedeeltelijk op.
Wanneer geen rekening gehouden wordt met de temperatuur van de omgevende lucht bleek hier, dat met de vereenvoudigde werkformule op heldere
dagen afhankelijk van Taitot ca.15 %tekleine waarden voor ntH per etmaal
berekendkunnenworden. Opbewolkte dagen met minderhoge(Tt- Tai)waarden is de absolute fout door de verwaarlozing van Tai uiteraard geringer.
'sNachtsis(Tt- Tai)kleinerdan8,4°C,zodatdandeverschilleninde werkformuleszeerkleinzijn. Het isdan ook niet nodig een benaderingsformule tegebruiken.
Gezien de grootte van de „poor man's radiometer" is zij minder geschikt
voor metingen dicht bij de grond of tussen gewassen.
Op zwaarbewolkte en op geheel onbewolkte etmalen kon hier de netto
stralingvoorkorte perioden van een etmaalmet behulpvânbekenderegressieformules voor de uitstraling toch vrij goed geschat worden. De afwijking
van degemetennettostralingwasplusofmin 25à 50cal.cm_2.etm_1(fig.12).
Wanneer debewolking echter sterk varieert, b.v. 's nachts anders is dan overdag,werdenmetdebestaanderegressieformules,waarinhet zonneschijnpercentage verwerkt zit, grote fouten gemaakt. De netto uitstraling kan onder zulke
omstandigheden beter berekend worden uit (22). De nachtelijke bewolking
moet dan echter bekend zijn. Een indruk daarvan kan verkregen worden uit
het temperatuurverloop van delucht 's nachts (fig.3).
Gedurende de periodejuli t/m september blijkt hier, dat voor alle etmalen
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met eenzelfde waarde vanre/jvde netto uitstraling weinig varieert (fig. 13). Het
hier op 52° NB gevonden verband tussen ntH en Hsu overdag voor bepaalde
waarden van re/jv komt zeer goed overeen met de in Ames (Iowa, V.S.) op 42°
NBgevonden relatie voor dezelfde waarden van n\N. Bewolkingheeft betrekkelijk weinig invloed op de richting van de regressielijn tussen ntH en Hsu. Door
bewolking verschuift delijn bijna evenwijdig naar links ofnaar rechts.
Wanneer geen onderscheid gemaakt wordt in bewolking wordt het verband
tussen ntH en Hsu een gebroken lijn, afhankelijk van de relatie tussen Hsu en
ntHeaen dus afhankelijk van de tijd van het jaar.
Uit onze waarnemingen volgen gemiddelde dagelijkse reflectiecoëfficiënten
van kort gras voor kortgolvige straling op heldere, halfbewolkte en geheel bewolkte etmalen in de waarnemingsperiode van resp. 13-14 %, 18-19 % en 1921 %. Het is mogelijk dat de reflectiecoëfficiënt op de heldere dagen te klein
bepaald werd als gevolg van de eigenschappen van de gebruikte netto stralingsmeter.
Uit het onderzoek blijkt, dat:
(1) gestreefd moet worden naar netto stralingsmeters met een geringe massa
en een geringe warmtecapaciteit. Eendergelijk instrument komt snel in warmteevenwicht met zijn omgeving, waardoor de netto straling ook beter over korte
tijdsintervallen bepaald kan worden.
(2) eennetto stralingsmeter kleinmoet zijn, waardoor zij geschikt wordt voor
metingen dichter bij de grond of tussen gewassen zonder veelinvloed op de omgeving uit te oefenen.
(3) een netto stralingsmeter wel afgeschermd moet zijn tegen turbulente
warmteuitwisseling (wind invloed), maar dat gestreefd moet worden naar een
min of meer bolvormige afdekking. De waarnemingen bij lagere zonnestanden
zullen dan betrouwbaarder zijn.

V. D E V E R D A M P I N G V A N G R A S
1. D E BEPALING VAN DE VERDAMPING UIT DE WATERBALANS

1.1. De waterbalans
De werkelijke evapotranspiratie van een met gewasbegroeide grond kan over
een bepaald tijdsinterval berekend worden uit de waterbalans van de wortelzone:
Eae = Wso± ASso ± Z ,

(53)

waarin:
Wso= hoeveelheid water die in het tijdsverloop de wortelzone van bovenaf is binnengedrongen (mm). Wso > 0.
± ASso = de verandering van de bodemvoorraad water in de wortelzone
(mm). Een negatief teken betekent een toename van de bodemvoorraad water,
een positief teken betekent een afname. Wanneer Wso gelijk 0 is kan ASS0
negatief maar ook positief zijn.
± Z"= uitwisseling van water tussen de wortelzone en de diepere bodemlagen (mm). Z wordt negatief geteld wanneer water uit de wortelzone naar
diepere lagen verdwijnt (drain water). Wanneer Wso groot is zijn meestal Z
en ASS0 negatief.
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In weegbare lysimeters zijn voor een groot grondvolume ASS0 en Z vrij
nauwkeurig te bepalen (MAKKINK, 1953). Onder natuurlijke omstandigheden
zullen deze termen uit periodieke vochtbepalingen op verschillende diepten
berekend moeten worden. Bij ons onderzoek naar de verdamping van gras op
een zandgrond 1 , gedurende enkele zomermaanden van 1958, werd het vochtgehalte op verschillende diepten berekend uit het gemeten warmtegeleidingsvermogen. Het verband tussen het vochtgehalte van een grond en het warmtegeleidingsvermogen Xs0, in afhankelijkheid van de volumefracties van de
bodemcomponenten en hun thermische eigenschappen, werd door DE VRIES
(1952) uitvoerig behandeld. De bepaling van Xso met behulp van de meetelementen zoals die door genoemde auteur ontworpen zijn (foto 2) heeft het voordeel, dat de verstoring van de grond op de plaats van de meting verwaarloosbaar is. De elementen zijn echter zeer kwetsbaar en volgens onze ervaringen
moeilijk in de grond aan te brengen.
De neerslag P werd op ca. 28 m van het proefveld met een K.N.M.I. regenmeter gemeten (opstelling 40 cm boven de grond). De gemeten neerslag is gelijk aan Wso wanneer:
(1) op het gras geen neerslag achterblijft en daarvan direct verdampt,
(2) deneerslag op deplaats van demetingen de grond indringt en niet bovengronds afvloeit,
(3) geen neerslag van elders bovengronds toestroomt.
Het maaiveld lag goed horizontaal. Het grasproefveld (6,5 m x 5,5 m) kon
geheel of gedeeltelijk met glasplaten tegen regen afgeschermd worden (foto 3).2
Van 8/8/'58tot 18/8/'58 werd ook de netto straling onder glas met behulp van
de „poor man's radiometer" gemeten. (Enkele resultaten van deze netto
stralingsmetingen zullen in paragraaf 2 besproken worden).
1.2. Bepaling vande veranderingvande bodemvoorraadwater
We stellen de volumefracties vaste delen, water enlucht in de grond voor met
Xsi, Xw en Xai. Met bekende waarden van \s0 en Xsi kan Xw op ieder ogenblik
bepaald worden uit het verband tussen \So en Xw voor een bepaalde waarde
van Xsi. De relaties tussen Xso en Xw voor verschillende waarden van Xsi voor
deze zandgrond geeft fig. 17. Deze relaties werden berekend zoals DE VRIES
(1952)aangeeft. (Uit dewaarnemingen van hetvochtgehalte bijhet verwelkingspunt en bij veldcapaciteit bleek, dat de grond, die dezelfde is waarin DE VRIES
in 1952 en 1953 zijn metingen heeft gedaan, sindsdien niet merkbaar is veranderd).
Met een meetelement wordt het warmtegeleidingsvermogen, Xs0,endus ook
1
Een gedeelte van het meteorologisch waarnemingsveld van het Laboratorium voor Natuur-enWeerkunde bestaat uit zandgrond van deWageningseEng.De korrelgrootte van het
zand was 0,1 tot 0,6 mm. De samenstelling van de minerale delen was £9% kwarts en 11%
veldspaat en gesteenteresten. Het zandbevatteca.3,5%humus.Het gehele waarnemingsveld
was met gras bedekt.
2
De afdekking bestond uit 85% glas en 15% raamwerk. De zijkanten bleven open. De
glaskap maakte een hoek van 23,5° methet bodemoppervlak. De lengterichting van het veld
wasNNO-ZZW.Degrondwaterstand was diep, ca. 2,00 à 2,50m, zodat capillaire opstijging
naar dewortelzone van gras wel verwaarloosd mag worden.
Gedurende deperiode van devochtbepalingen werden zowelmet alszonder glasafdekking
de luchttemperaturen op 10en 50cm hoogte, de bodemtemperaturen op 3en 15cm diepte,
dewindsnelheid en de relatieve vochtigheid op 20en 200cmhoogte continu geregistreerd.
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FIG. 17. Relation between thermal conductivity Xso(in 10~scal.cm -1 ,sec -1 .°C -1 )and volume
fraction of water Xw for different volume fractions ofsolid material Xs\. According
to thecomputation method of DEVRIES(1952).

hetvochtgehalte,Xw,slechtsin de directe omgeving van het element gemeten.
Overeentijdsinterval t\ tot h volgt deveranderingvandevochtvoorraad AXW
opéénbepaalde (meet-)dieptevanXs0directuit(XW(ti) -%w(h))Opverschillende plaatsen werden nu seriesvan 7tot 10elementen (in totaal
52 elementen) onder elkaar horizontaal vanuit een profielkuil in de bodem
aangebracht opdieptenvan2of 3, 5,9, 15,25,35,45,60en75cm.Deelementenop-2,-3 en-5cmwerdennietpreciesloodrecht onderelkaar aangebracht.
Omdatdemeetelementenzeerkwetsbaarzijn,moeten opdemeetdieptendunne
gatenindegrond geprikt worden, waarin deelementen nauwsluiten.Voorbetrouwbare metingen is uiteraard een volledig en goed contact tussen grond en
element noodzakelijk. Voor zover nagegaan kon worden was dit voor alle
elementen bij de aanvang van de metingen steeds het geval. Een zéér slecht
contact kan direct aan demeetresultaten geconstateerd worden. Zijn de waarden van Xgo op meerdere diepten en op dezelfde tijdstippen bekend, dan kan
vooriederediepteAXWoverhetzelfde tijdsinterval bepaald worden.
De verandering van de bodemvoorraad ASS0 over de totale meetdiepte, dit
was ca.75 cm, werd door ons steeds grafisch bepaald uit het verband tussen
AXW op iedere meetdiepte en de diepte in mm. Omdat de meetelementen niet
te dicht onder het maaiveld aangebracht kunnen worden (VAN DUIN en DE
VRIES, 1954) bestaat over de vochthuishouding in de laag van 0 tot 2 à 3cm
altijd onzekerheid. Het verband tussen AXWen de diepte moest daar door
extrapolatie worden verkregen. De maximale diepte (ca.75cm) waar Xg0nog
gemeten werd bleekin bijna alle gevallen ruimschoots voldoende omde factor
Z in (53)geheelbij A5g0onder tebrengen. IndienP = WsovolgtEac vooreen
bepaald tijdsinterval uit (P± &SS0)DepF-curvevan deze grond verschuift met de diepte naar grotere watergehalten (fig. 18). Per volume-eenheid is dus tussen veldcapaciteit (pFR*2,7)
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FIG. 18.pF-curves of the sandy soil of the trialfield.
= 5cm depth;
= 15cm depth;
= 30cm depth;
= 45cm depth;
= 60cm depth.
The determinationswere carried out by the Laboratory of Soil and Crop Research
at Oosterbeek.

enverwelkingspunt(pFna 4,2)opgroteredieptewelsteedsietsmeerwateraanwezig („beschikbaar water"), maar toch blijkt deze grondsoort sterk droogtegevoelig.Ineengrondlaagvan0tot 10cm,0tot 20cm,0tot 30cmen0tot40
cm diepte zijn tussen veldcapaciteit en verwelkingspunt slechts resp. ca.4,7,
13en 20 mm water beschikbaar. De totaal beschikbare hoeveelheid over een
diepte van 75cmbedraagt ca.45mm. Omdat het onderlinge contact tussen de
bodemdeeltjes bij vochtgehalten beneden veldcapaciteit (Xw< 0,12) sterk afneemt, moet ook het warmtegeleidingsvermogen bij lagere vochtgehalten dan
ca. 12vol. % snel minder worden. De plotselinge sterke afname van Xsovoor
Xw< 0,12(fig. 17) ishiermeeinovereenstemming.
Determen vandewaterbalans werdenzonauwkeurigmogelijk bepaald. Een
mogelijke fout in deaannameP = Wso kan kleiner gemaakt worden door zoveel mogelijk perioden te kiezen waarin P = 0. Xw was niet op iedere willekeurigedieptebekend; inASS0schuiltdefout diehiervanhetgevolgis. Ookzit
in ASso de fout van de grafische bepaling en van de fouten in de bepalingen
van Xg0en Xsi. Er is evenwel geen duidelijke reden om aan te nemen dat er
systematische fouten gemaaktwerden endat allefouten inéénrichtingzouden
werken. Het voordeel van periodieke vochtbepalingen is dat eenindruk verMeded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (10), 1-93(1959)
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kregen wordt van het vochtgehalteverloop en dus van de mate van vochtonttrekking enwortelactiviteit op eenbepaalde diepte.
1.2.1. Bepaling van Aso volgens een automatische methode
Iedere nacht werden met elk element twee of drie metingen automatisch uitgevoerd. De
meetresultaten werden fotografisch vastgelegd.Alle meetelementen, waarin een goed geïsoleerdeconstantaanverwarmingsdraad eneenkoper-constantaan thermokoppel aanwezig zijn,
werden beurtelings in één verwarmingskring en in één thermokoppelkring opgenomen. Een
globale technische beschrijving van de omschakel-en registratieappäratuur werd reeds door
VAN DUIN en DEVRIES (1954)gegeven (foto 4).De afleiding van dewerkformule voor deberekeningvanlso uit deregistratiegegevens zalhier behandeld worden.
Tijdens dekorteverwarming (165sec.)vaniedermeetelement isdeuitslagvan degevoelige
Spiegelgalvanometer in de thermokoppelkring op ieder ogenblik een functie van het temperatuurverschil Ar (ca. 1-2,0°C)tussen de warme lasvan het thermokoppel halverwege in het
element en de koude las buiten het element maar op gelijke diepte in de bodem en van de
weerstand in dethermokoppelkring. Omgekeerd geldt,dathet temperatuurverschil Aropeen
bepaaldtijdstipeenfunctie isvandeuitslag ug van degalvanometer in de gebruikte opstelling
op dat tijdstip. Tussen de tijd /, verstreken sinds het begin van de verhitting van een meetelement, en het temperatuurverschil AT = ïug tussen de twee thermolassen bestaat een logarithmischverband (DE VRIES, 1952):
ft/

q
? = ,, -, {In t + c)

voor / > 10sec.1

(54)

47t Ago

Wanneer na /' sec. de verhitting gestopt wordt, geldt tijdens de afkoeling:
ïug =

In
4TC ASO

;
t— t

voor (t-t') > 10 sec,1

(55)

waarin:
q = warmteproductie per tijdseenheid
en per lengte-eenheid van de verhitterdraad
in -1het
-1
-1
2
meetelement
(cal.
sec
.cm
).
Voor
q
kan
geschreven
worden:
i
r.
10'
erg.sec
=
= 0,239/2r. cal. sec -1 ,cm -1 , waarin i de stroomsterkte in Ampères en r de weerstand
percmverhitterdraad is. Voordehiergebruikteelementenwerd rbepaald op 0,550Q.
Ug= uitslagvan degalvanometer in degebruikte opstellingna t sec(cm).
f = temperatuurverschil tussen warme-1en koude las per cm uitslag van de galvanometer
in de gebruikte opstelling (°C.cm ).
X,0 = warmtegeleidingsvermogen van het medium (cal.cm -1 ,sec -1 .°C -1 ).
De uitslag van de galvanometer vanaf de 0-stand wordt fotografisch vastgelegd door met
bepaalde tijdsintervallen een lichtvlek van de spiegelgalvanometer via een sluiter op een discontinu voortbewegend negatief te laten vallen. Na iedere foto schuift de film een constante
afstand, dit was 1,01 mm, op. 14Sec. en 21 sec. nadat de verhitting begint worden resp. de
eerste en de tweede foto gemaakt. De volgende tijdsintervallen kunnen nu zó berekend
worden, dat de lichtpunten zowel tijdens de verwarming als tijdens deafkoeling het verband
tussen Ugenlog/entussenugendefilmverplaatsing alseenrechtelijn weergeven (fig. 19).De
7een laatste verwarmingsfoto wordt na 160sec.gemaakt; 5sec.later stopt de verhitting. Na
1

Deze uitdrukkingen zijn met enige benadering2 afgeleid uit de algemene vergelijking:

±T={l/4nX){-Ei{-r l4at)}

voor een lijnvormige verwarmingsbron van oneindige lengte, (a= temperatuurvereffeningscoëfficiënt van het medium; r = afstand tot verhitter). De afwijkingen van de £ï-functie
vandelog-functie en deinvloed van dekleine( ± 0,07cm)vannulverschillendestraalvande
meetelementen, kunnen in rekening gebracht worden m.b.v. een tijdcorrectie t0.Mededoor
de traagheid van de galvanometer is voor t < 5 sec. de onnauwkeurigheid in devereenvoudigde formules (54) en (55)relatief groot.Voor t > 10sec.mag echter de tijdcorrectie veelal
verwaarloosdwordenenisook de fout t.g.v.detraagheidvandegalvanometerklein (DEVRIES,
1952a). In (54)is c een constante, die bij een grafisch verband tussen ugen In tgeeninvloed
heeft op de helling van de verkregen lijn, maar slechts de plaats daarvan bepaalt. Slechts
deze helling van de verkregen lijn gaat ons interesseren.
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F I G . 19. Representationof theXJ0-recorder. L = light source;
S = shutter; G = sensitive galvanometer; a = direction of lightspot from zero-position of the galvanometer. From this position 7zero-pointsareobtained;
b = direction of the last lightspot at the end of the
heating period (f = 160 sec, eq. (54)); / =• total film
removal during that period ; ug = deflection of galvanometeratinstants t = 160sec; /g-<x1)2)3etc. = ug\i.
These gradientswere used in thecomputations of \ 0
from eq. (57).

15 sec., dus op t = 180 sec., wordt de eerste van 5 afkoelingsfoto's gemaakt. N a afkoeling
worden nog 7 nulpunten geregistreerd. Direct daarna wordt een ander element in de verwarmings- en thermokoppelkring opgenomen en begint een tweede meting. Alle metingen
worden automatisch herhaald.
Met Int = 2,302 log f volgt \so voor elementen met een dubbele verhitterdraad uit (54)
en (55):

0,239 .0,550 .2,302 .2 i« log?
^so '•

47T

f

Un

= 48,1 . 10-3 -= •—^ cal. cm- 1 .sec-i.°C- 1 , (56)
f tgö
als tg S = ug(log O - 1 .
D e op de film uitgemeten hoeken tg a zijn gelijk aan u^/filmverplaatsing /. De totale filmverplaatsing / van t = 14 sec. tot t = 160 sec.,na 7 foto's, is 6 x 0,101 cm = 0,606 cm. N a
dat tijdsverloop is ug = 0,606 tg <x.De totale uitslag was ook gelijk aan tg S x (log 160 - log 14) = 1,0567 tg 8. N u volgt voor de gebruikte opstelling, dat tg 8 = 0,5734 tg a.
De factor f is afhankelijk van de opstelling en eigenschappen van de galvanometer en van
de totale weerstand in de thermokoppelkring. De weerstand van de nieuwe, gevoelige Mollmicro-galvanometer (No A23) werd door ons op verschillende wijzen bepaald op 22,62£2.
In een testopstelling, met de koude las van een koper-constantaan thermokoppel in smeltend
ijs en de warme las in een thermostaat, met een weerstand in de buitenkring van 47,3 fl en
met aperiodisch gedempte galvanometer, bleek f = 2,75°C/cm uitslag.Omdat tijdens de veldwaarnemingen telkens een ander element en dus ook een andere weerstand in de kring opgenomen wordt, zal f voor ieder element anders zijn. Er geldt nu:
22,62 + Rth
•'22,62
+ 47,3'
waarin R^ de buitenweerstand in de wisselende thermokoppelkring is. D e waarde van Ru,
werd voor ieder element bepaald. Bij de testopstelling werd juist 47,3 O gebruikt, omdat
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tijdens de veldwaarnemingen ook deze orde van grootte verwacht wordt, waardoor de
factor f dicht bij 1ligt.
Uitdrukking (56)kan nu overgaan in de werkformule:

226 4- 47 3 i2
\so = 29,2.10-3 .rt'l "[ p ' J .t — cal. cm-i.secri.°Crh
22,6 + Rth tg a

(57)

Gestreefd werd naar hoeken op defilmvan ± 45°. Met de bekende waarden van Rthen
aangenomen waarden van XSo kon demeest gewenste stroomsterkte ivoor ieder element ook
uit (57) berekend worden. In de verwarmingsketen waren regelbare weerstanden aanwezig.
Gewerkt werd met 0,110A < i < 0,370A. Tijdens de metingen werd i steeds geregistreerd
opeenMetrawatt volt-en ampère-meter.
Het vochttransport t.g.v. de verhitting in de onmiddellijke omgeving van ieder element
mag door de korte duur van de verwarming en het kleine temperatuurverschil ATverwaarloosd worden. Omdat de theorievan hetwarmtegeleidingsvermogen slechtsgeldtvoor homogene media is door inhomogeniteit van de grond, b.v. t.g.v. wormgangen, scheuren, luchtholtenendevariatievan\s<,metdediepte,denauwkeurigheid in technisch foutloos gemeten
waarden van \so ca.5% (DEVRIES,1952).De invloed vaneen contact tussen wortelsen meetelément zal niet groot zijn zolang het contactoppervlak maar klein is vergeleken bij het
oppervlak van het element.
In de bestaande omschakel- en registratieapparatuur werden enige veranderingen en vernieuwingen aangebracht. Vooral door wijziging van de methode van defilmverplaatsingen
door veranderingen in de tijdregelapparatuur voor de verwarming, afkoeling, filmverplaatsingenfotografische opnamen,kon de bedrijfszekerheid verhoogd worden. Voor zovermogelijk werden ook alle onderdelen, vooral in de buitenopstelling, vernieuwd. De registratieresultaten leken dan ook betrouwbaar, d.w.z. de punten op de film lagen in de meeste gevallenprecies oprechtelijnen. Derichtingvaniederelijn kon dan steedsnauwkeurig bepaald
worden.
De uiteindelijke waarde van tgœ voor ieder element werd verkregen als gemiddelde van
twee of drie bepalingen 's nachts. De waarde van tga voor iedere bepaling was hetgemiddeldevandetijdens deverwarmingen tijdens deafkoeling verkregenwaarden. De verschillen
in helling van de bij de verwarming en bij de afkoeling verkregen rechten waren steeds klein
(0-7%). Wanneer er verschillen waren kon niet gezegd worden, dat de helling van de rechte
door de verwarmingspunten steeds groter of kleiner was dan de helling van de rechte verkregen bij de afkoeling. Er was geen systematisch verschil.
Delevensduur van deelementen in degrond bleek hier korter tezijn dan 5maanden zoals
door DE VRIES opgegeven wordt. Waarschijnlijk is demate van wisseling in het vochtgehalte
van de grond en de frequentie van de metingen hierop van invloed. Na frequent gebruik gedurendeca.3maandenblekendeelementen,vooralbijeenplotselingtoenemend vochtgehalte
na een sterke uitdroging van de grond, minder betrouwbare resultaten te geven. Spoedig
ontstaat dan waarschijnlijk kortsluiting doordat de elementen niet meer waterdicht zijn en
vocht kan binnendringen. Een betere buitenisolatie (b.v. plastic i.p.v. paraffine) kan misschien de levensduur van de elementen in deze uitvoering onder minder gunstige omstandigheden verlengen.

1.2.2. Bepaling van de volumefracties vaste delen
Voor 1ccongestoorde grond metXw = 0volgtuit Xsi + Xw + Xai = 1dat X,i = G/psi
als Ghet gewicht van 1 ccvan die droge grond is.Het soortelijk gewicht van het vastemateriaalvan dezezandgrond werd door ons op 2,64gesteld. (Dit isvolgensdelaatste bepalingen
vanhet Laboratorium vanGeologieen Mineralogie geoorloofd).
Directtijdenshetplaatsenvandemeetelementenenook aanheteindevandewaarnemingsperiode werden op deplekken van de serieselementen en ook openkele andere plaatsen met
het op foto 5afgebeelde instrument grondmonsters genomen op dediepten van deelementen
en op diepten daar tussenin. De dunwandige koperen cylinder met zeer scherpe onderrand
(wanddikte bovenaan 0,05cm,binnendiameter d overal 4,08cm,lengteca.25cm)werd op de
gewenstedieptevanuiteenprofielkuil horizontaalzonder kopdekselen dusook zonder zuiger
indebodemgebracht.Opdebuitenwand waseenschaalverdelingingekrast,zodat nauwkeurig
kon worden afgelezen hoe diep de cylinder in de grond gedrukt was. Door plaatsing van de
kopdeksel met zuigerwerd steedsd.m.v. een schaalverdeling op dezuigerstang gecontroleerd,
of de grond in decylinder de oorspronkelijke pakking in de drukrichting behouden had. Na
uittrekken van de cylinder werd deonderkant met een mes glad afgesneden. Met behulp van
dezuigerwerddegrond inzijn geheelalséénmonster ofin gedeelten,na steedsglad afsnijden
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aandeonderkant, alstweeofdriemonsterszeervoorzichtiguitdecylindergedrukt. Delengte
van degrondcylinder kon ook preciesafgelezen worden met deschaalverdeling opde zuigerstang.De monsters werden genomen invochtige grond. Opdeboven beschreven wijze werd
getracht een zomin mogeüjk gestoord monster van middelmatig groot volume te verkrijgen
(ca. 20 tot ca. 50 cc).
De grondmonsters werden 24uurbij 105°C gedroogd, daarna afgekoeld engewogen. Het
gewicht van1ccdroge grond wasgemiddeld 1,513gr,hetgewicht vandewortels in 1 cc
gedroogde grond wasindebovenste grondlagen altijd kleiner dan 0,008 gr. Wanneer Gv het
totale gewicht(gr)vaneengedroogd grondmonster isendelengtevanhetgrondmonsterinde
cylinder gelijk wasaan/cm, dan volgt devolumefractie vaste delenuit:
4GV
Gv
Xsl
IndZpsl /34,515'
De bepalingen vanX,i voor elke diepte werden in duplo oftriplo uitgevoerd. Uitderesultatenbleek,datdegrondookinhorizontalerichtingvrijgoedhomogeenwas. Fig.20geefteen
voorbeeld van hetverloop van Xsi metdediepte opeen plaats linksenopeen plaats rechts
inhet proefveld.
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FIG. 20. Variation ofX,i withdepthinthesandysoil.L= aplacetotheleft, R = aplaceto
theright onthe trialfield.Thesoilseemsfairly homogeneousinthevertical but also
in thehorizontal direction.

2. D E NETTO STRALING ONDER GLAS

Voor vensterglas van ca. 3,5 m m dikte, dit glas werd gebruikt voor de afdekking tegen regen, is de transmissie voor straling van X > 4 \x volgens
TRICKETT en GOULDEN (1958) gelijk aan 0. D e transmissie voor loodrecht o p vallende straling van XPU0,6 [A werd door deze auteurs bepaald op 90-100%.
D e gegevens van SEEMANN (1953) komen met die van TRICKETT en G O U L D E N

overeen.
We stellen n u de gemiddelde dagelijkse transmissiecoëfficiënt van de glasafdekking methetraamwerk voor kortgolvige straling gelijk yg. Noemen wede
per etmaal inkomende straling o p eenc m 2 bodemoppervlak onder glas EUen
de uitgaande straling per c m 2 H t , dan geldt:
H l = HsuYg + Hg + reflectie H t ,

(58)

H t = Hfa + reflectie H l .

(59)

en:
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Hierin is Hg de langgolvige straling van het glasdek. Na substitutie van (58)
in (59)envan (59)in (58)geeft (Hl- Ht) denetto straling, ntHs, onderglas:
ntü9 = HsuYgii + r'/su- rsu) + Hg(1+ r/at - rat) -Hfa(\ +r/ a i -/-;)cal.cm- 2 .etm- 1 . (60)
r'g en r"g zijn de gemiddelde dagelijkse reflectiecoëfficiënten van de afdekking
voor de aan het aardoppervlak teruggekaatste kort- enlanggolvige straling.
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FIG. 21. Comparison between the nocturnal net radiation measured under glass (the cover
against rain) and the net radiation measuredintheopen,under different cloud conditions of the sky.
= 27/8-28/8/'58,clear night, not under glass;
= 2/9-3/9/'58, clear night, not under glass;
— — - = 8/8- 9/8/'58, overcast sky, not under glass;
= 8/8- 9/8/'58, overcast sky, under glass;
= 12/8-13/8/'58,broken sky, not under glass;
= 12/8-13/8/'58, broken sky, under glass.

Fig.21 geeft het verloop van de netto uitstraling, gemeten met de „poor
man's radiometer" onder het glasdek en tegelijkertijd buiten het glasdek op
enkele zeer heldere nachten, zwaarbewolkte nachten en een halfbewolkte
nacht. Het blijkt, dat 's nachts de uitstraling onder glas steeds zeer kleinis
(0-6 cal. cm-2, nacht-1). Ook bij heldere hemel gedraagt de netto uitstraling
zich alsof er zware bewolking was. Er zou geconcludeerd kunnen worden dat
bijglasafdekkingHg^ Hie en dat dusdetemperatuurvanhetglasdekongeveer
gelijk zalzijn aan detemperatuur van het aardoppervlak. De netto uitstraling
overdag kan uit (60) berekend worden als de netto kortgolvige straling onder
glas, ntüfu= HsufgQ- + V««- rsu), bekend is.
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Dekortgolvigestraling onder glas,Hfa, werd ook steeds met de solarimeter
gemeten. (Steeds werd bij het planimetreren van de solarimetercurve met de
schaduwwerking van het raamwerk rekening gehouden). Er geldt:
Hfu= Hsuyg (1 + r'/su) cal. cm^.etm - 1 ,

of:

Hfu= Hsufg 0 + (! - ï«- a'g)rsu} cal. cnr^.etm- 1 ,
waarin y'g en dg resp. de gemiddelde transmissie- en absorptiecoëfficiënt van
de afdekking voor deaan het aardoppervlak teruggekaatste kortgolvige straling
is. Verwaarlozen we in deze term de absorptie van het raamwerk en stellen we
f'g = fg e n rsu = 0,20 dan volgt:
HfJHsu =1,2^-^0,20.

(61)

De verhouding HfJHsv, varieert met de zonshoogte en dus ook met de tijd
van hetjaar. Op 1/7, 1/8, 1/9 en 15/9/'58 wasdeze verhouding voor de hier gebruikte glasafdekking (85% glas, 15% raamwerk) resp. ca. 0,69, 0,67, 0,64
en 0,62.Voor deperiodevan 8/8/'58tot 18/8/'58,waarin denetto straling onder
glas gemeten werd, was deze verhouding gemiddeld 0,66. Uit (61) volgt nu de
gemiddelde dagelijkse transmissiecoëfficiënt, yg, van het glasdek met het raamwerk voor deze periode van 61,2 %. De eerst aan het aardoppervlak en daarna
tegen het glasdek teruggekaatste straling zou dus nog ca. 4,8 % van Hsu bedragen. De netto kortgolvige straling onder glas, ntH^, kan nu berekend worden uit (Hfu - Hsufgrsu).
In de periode van 8/8/'58 tot 18/8/'58 bedroeg de netto (langgolvige) uitstraling per etmaal,zowel bij heldere als bij bewolkte dagen, 20 tot 30 cal. cm - 2 .
Uiteraard is de invloed van Hsu op de netto uitstraling hier door de glasafdekking veel minder dan zonder afdekking. De netto straling onder glas, ntW, TSX
dus betrekkelijk weinig van de netto kortgolvige straling onder glas, ntHf„,
verschillen.Voor dezeperiodevonden wedat ntH0 gelijk was aan 0,925ntHfu - 14,0 of aan 0,753 Hfu - 13,5. Door de hier gebruikte glasafdekking werd de
netto stralingperetmaal,vergelekenzonderafdekking, met25-30 %verminderd.
Met de juiste waarden voor yg zou dus ntHf ook voor andere perioden uit
ntHïu of uit Hfu geschat kunnen worden.
De invloed van een glasafdekking op de lang- en kortgolvige straling is in
tabelvorm nog eens samengevat (tabel 17). Omdat de constructie en de stand
van kassen sterk kunnen verschillen zijn de resultaten van stralingsonderzoek
onder glas moeilijk met elkaar te vergelijken (SEEMANN, 1953).
TABLE 17. Radiation under glass compared with the radiation in the open air under various
cloud conditions. The angle between glasscover (85% glass, 15% frame work)
and soil was 23,5°. Hsu, „iHsU,ntHea, ntH = total global radiation, net short
wave-length radiation, net long wave-length radiation and net radiation respectively, e= under glass. rsu = 0,20. „tHea and niHfawere computed, the other
terms were measured (cal.cm -2 .24 hrs -1 ).
"IN
15ß/'5S'
8/8/'58
17/8/'58
10/8/'58

0
0,12
0,27
0,54

(1)
Hsu

(2)
(3)
ntHsu nttiea

124,0 99,2
281,0 224,8
320,7 256,6
448,3 358,6

(4)
ntH

(5)
Hsu

(10) (11) (12) (13)
(6)
(7)
(8)
(9)
ntHsu nt£1ea ntH« (5)/(D (6)/(2) (7)/(3) (8)/(4) (8)/(6)

21,8 77,4 88,5 73,3
49,0 175,8 185,3 146,3
70,6 186,0 215,2 176,0
77,5 281,1 287,0 232,1

21,1 52,2
16,7 129,6
32,0 144,0
30,5 201,6
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0,70
0,64
0,66
0,66

0,74
0,65
0,68
0,65

0,97
0,34
0,45
0,39

0,67
0,73
0,78
0,72
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0,71
0,88
0,82
0,86

3. DE POTENTIËLE VERDAMPING

De omstandigheden of de voorwaarden voor potentiële evapotranspiratie
werdeninII.2.2besproken.Tijdensdewaarnemingsperiodewerddegraslengte
steedskleiner dan ± 6cmgehouden; debodemwas steedsvolledigbedekten
ophetproefveld was hetgrasookaltijdvangelijkehoogte.Ookhetgrasbuiten
het proefveld werd regelmatig gemaaid en was kort.
Hetishelaasniet bekend welkeinvloed deadvectieveenergieopdewarmtebalansvanhetmeteorologischwaarnemingsveldhad.Devrijingeslotenligging
heeft zekerhetmicroklimaatvanhetterreinbeïnvloed.Terillustratiedieneeen
vergelijking (tabel 18)tussen de door ons gemeten gemiddeldewindsnelheden
op2mhoogtein dezomervan 1958, endetot diehoogtegereduceerdegemiddelde windsnelheden volgens de waarnemingen van de Bilt.1 De gemiddelde
windsnelhedenop20cmhoogtewarenuiteraardnogveellagerdan dieop2m
hoogte.Voor deberekeningb.v.vandeverdampingE0 vaneenvrijwatervlies
werd steedsgebruik gemaaktvan deeigenmeteorologischewaarnemingen.De
gemiddeld lage windsnelheden kunnen erop wijzen, dat een mogelijk oasiseffect hiernietbijzonder grootzouzijn.
TABLE 18. Data ofwindspeed measured at 200cmheightabovetheobservationfield,compared with windspeed reduced to the same height
from data of the Meteorological
Institute at de Bilt (u200 expressed as m.sec -1 ).
Observation field Wageningen
daytime

night

24 hours

de Bilt

whole
country

24hrs

24hrs

max min monthly max min monthly monthly monthly
max min monthly
average
average
average average average
May
June
July
2,20 0,51
Aug
2,08 0,21
Sept 1-15 3,81 0,51

1,11
0,80
1,70

1,58 0,06
1,51 0,00
1,57 0,09

0,55
0,38
0,82

3,15
2,64
1,81
1,72
2,26

0,78
0,41
0,10
0,17
0,34

1,48
1,29
0,70
0,57
1,22

3,35
2,56
3,29
3,18
3,51

3,70
3,26
3,68
3,64
4,00

Dagen waarop het vochtgehalte in de bodem tot 40 à 50cm diepte overal
groter ofgelijk aan 12vol.%maarkleiner ofgelijk aan 20vol.%was,werden
hier alsdagenmet een optimalewatervoorzieningbeschouwd. Alledagenmet
zeer goede watervoorziening konden evenwel nietvoor de berekening van de
verdamping uit Xg0 en Xsi gebruikt worden. Vooral tijdens regen vanenige
1
De door het K.N.M.I. op de maandelijkse weeroverzichten opgegeven snelheden gelden
voor een hoogte van ± 10m. Volgens KRAMER (1957) zal de gemiddelde windsnelheid in de
zomermaanden op 10m hoogte in de Bilt betrekkelijk weinig(ca. 5-10%) groter zijn dan de
gemiddelde snelheid opdezehoogteinWageningen (op 36kmafstand vanDeBilt).Voor omrekening tot 2 m werd een logaritmisch snelheidsprofiel met de hoogte aangenomen: uaoo =
^200 + Zo\ U /1000_+z £ ^|- ,
De ruwheidsparameter Zomag volgens SUTTON
,/«l

Zo

{

Zo

(1953)voor kort gras( ± 1cm hoogte) op 0,1 en voor weilandgras (tot ± 10cm hoogte) op
2,3gesteld worden. Wij namen hier eenwaarde van 1,2 aan. Bij debeoordeling van de cijfers
in tabel 18moet men bedenken, dat de windsnelheid gemeten werd met (integrerende) cupanemometers en dat de aanloopsnelheid van de door ons en door het K.N.M.I. gebruikte
meters welverschillen
zullen vertonen. De anemometer op het waarnemingsveld liep aan bij
u > 0,7m. sec -1 . Wanneer opeen bepaald ogenblik u < 0,7 m.sec -1 is, wordt eenwindsnelheid 0 geregistreerd.
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betekenis of direct daarna werden soms te grote waarden voor Xg0gemeten.
Gedurende degehelewaarnemingsperiode waren er dusmaar betrekkelijk weinigdagen (intotaal 38injuni,juli enbegin augustus verdeeld in perioden van
1, 2, 3, 5 en 6 dagen) voor de berekening van Evo geschikt. Wanneer regen
gevallen was werd aangenomen dat P = Wso.
Steeds bleek, dat bij goede watervoorziening de vochtonttrekking uit de
bodem plaats vond in delaagvan 0tot 35à 40cmdiepte.
Tussen de uit de waterbalans berekende verdamping en de (veelal gemeten)
netto stralingbovengrasop diedagenbleekeenbehoorlijk rechtlijnig verband
te bestaan, ongeveer evenwijdig aan de 45°-hjn (fig.22). Bij zware bewolking
endusbij eenzeerkleinenetto stralingperetmaal(ca.50-70cal.cm-2)wasde
verdampingvankortgrasmiddenindezomerreedsnihil.Deregressielijn tussen
ntHenHev ofEpo gaat nietduidelijk door hetO-puntvanhet assenstelsel.Ook
op dagen met een zeer sterke instralingwerd geenduidelijke „midday depression"indeverdampinggevonden.
Deverhouding(Hso+ Hai)Hev~xkanuitdefiguurglobaalberekendworden,
en varieert in dezeperiode voor ntH = 320cal.cm -2 ,etm -1 tot ntH = 80cal.
cm -2 ,etm -1vanca.0,23tot3,0.Vooreengemiddeldewaardevan240cal.cm-2.
etm -1isdezeverhoudingca.0,33.WanneerHso «* 0zou danperetmaalonder
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FIG. 22. Relation (over short periods)between measured net radiation above short grass and
latent heat flux density of evaporation. • = measured potential évapotranspiration
of short grass (Ep0)\ A = evaporation of an open thin waterlayer (£<,) computed
from the energy balance of a water surface; o = evaporation of a thin waterlayer
computed from the measured net2 radiation
above short grass (E'0). Evaporation in
this figure expressed as cal.cm~ .24hrs -1 = Hev 1, 2, 3, etc. indicate the number
of daysineach observationperiod. TheregressionlinebetweenntH and Epo (
),
according to the observations of TANNER(1958), at theright of the45°-linepoints to
adverted energy.
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deheersende proefomstandigheden ca.3 Xzoveelenergievoor deverdamping
gebruikt wordendandoordeluchtopgenomenenafgevoerd wordt.
In defiguurzijn voor de waarnemingsdagen tevens de verdamping E0 van
vrij water, berekend uit de energiebalans boven water, en de verdamping E\
berekend uit de energiebalans boven gras weergegeven. E0 moest volgens (1)
berekendwordenmetbehulpvanderegressieformules voor denettouitstraling,
omdat immers denetto straling boven water niet gemeten werd (table 19). E'„
werd ook volgens (1) berekend maar met behulp van de gemeten ntH boven
gras.
TABLE 19. Computation of the evaporation
of a thin waterlayer from meteorological data.
E0 = n(.ffA(A + Y)-1pa,-1£,r"1 + £ay(A + Y) _ 1 mm. 24 hrs - 1 according to the
formula of PENMAN. E'0 = evaporation computed from themeasured netradiation
above short grass. E'a= evaporation computed according to a simplified method
of MAKKINK (1957). y = 0,49; Ea = /(u)(e„- ed); /(u) = 0,35 (0,5+ 0,54 u200);
Uaoo = windspeed at200cmheight(m.sec -1 ). ntH expressed ascal.cm -2 . 24 hrs -1 ,
ea and edexpressed as mm Hg. Ep0 —observed potential évapotranspiration. The
computations concern rainless days only.
A=
ntH
ntH
Tai
deal
(grass) (water) (°Q
dTai
„,#>250
above grass
ntH < 15

above grass

325
260
250

382
320
328

75
44

95
67

ea

ea

u

aoo

E„ E'0

14,0 0,76 12,0 6,6 1,50 5,2
16,3 0,87 13,9 10,4 0,73 4,2
20,0 1,06 17,5 13,9 0,30 4,3

4,6
3,5
3,4

E"„ Epo
5,5
4,5
4,5

Epo/Eo Epo/E'o

4,5
3,6
3,0

0,86
0,85
0,70

0,98
1,02
0,88

19,3 1,02 16,7 14,2 0,93 1.4 1,2 1,2 0
17,5 0,92 15,0 14,2 1,24 0,82 0,65 0,96 0,3

0
0,36

0
0,46

Depuntenvoordeverdampingvanvrijwatergroeperenzichomde45°-lijnin
de figuur, d.w.z. dat E0 uitgedrukt in cal.cm-2,etm -1 ongeveer overeenkomt
metdenetto stralingbovengras.1
De berekende Ë0 waarden, welke te vergelijken zijn met de B-factoren besprokeninII.2.1,liggentussendeE0endeü^o-waardenin. E'„ ismeestalkleiner
danE0omdatdereflectiecoëfficiënt rsuvoorwaterkleinerisdanvoorbegroeide
grondenookomdatdeuitstralingvandebodemdoordewellichthogeretemperaturen groterkanzijn dan dievaneenwateroppervlak.Ditisuiteraardbelangrijker ophelderedagenmeteensterkeinstralingdan opzwaarbewolktedagen.
Stellen we Epo = AB met B>=» E'„ dan blijkt, dat A op de heldere dagen
indewaarnemingsperiode dichtbij 1ligtenmettoenemendebewolking (= afnemende stralingsintensiteit) kleiner wordt. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door eenkleinere openingvan dehuidmondjes ofdoor een groterestabiliteitvandelucht onder dezeomstandigheden. Het isevenwelmoeilijk tezeggen
1
MAKKINK (1957) vond tussen de berekende gemiddelde maandelijkse
dagwaarde van E0
_1
en de gemiddelde maandelijkse dagwaarde
van ifiUA(A + y)
voor Wageningen een 1goed
1
1
lineair verband:
E0 = 1,01 7Ï„A(A + y)- -0,50 mm.etnr of E„ «* 1,01 /?jaA(A + y)- - 29cal.cm -2 ,etm -1 . Voor onze waarnemingsdagen en voor andere zowel onbewolkte,
halfbewolkte alszwaarbewolkte
dagen injuni,julien augustus,varieerde A(A + y) _ 1 tussen 0,61
1
en 0,69.
Met A(A + y)" = 0,65 zou de regressielijn overgaan in: E„«J 0,65 HJU - 29 cal.
cm -2 ,etm -1 .Uitnetto stralingsmetingen boven grasen solarimeterwaarnemingen vonden wij
hier voor onbewolkte, halfbewolkte
en zwaarbewolkte dagen bij elkaar injuni,juli enaugustus: nlH «*0,67Hsu-30 cal.cm -2 , etm -1 wanneer de feitelijk gebroken lijn (zie IV 1.3.3)
benaderd wordt door-2een rechte.
Nu zouookvolgen, dat in de hier beschouwde periode,E„
uitgedrukt in cal. cm , etm -1 ongeveergelijk moetzijn aan de mH boven grasgemeten.
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welke factoren van invloed zijn, en of een mogelijke sluiting van de stomata
veroorzaakt wordt door bewolking alleen of dat ook een gemiddeld lagere bladtemperatuur en misschien een hoger COa-gehalte van de lucht dichtbij het
bladoppervlak onder deze omstandigheden van belang zijn. Er is nog weinig
onderzoek verricht naar het CXVgehalte van de onderste luchtlagen onder verschillende stralingscondities (HUBER, 1953). Wel is bekend, dat de C02-assimilatie stérk afneemt bij toenemende bewolking (zie DE WIT, 1958). Het lijkt niet
erg aannemelijk, dat bij kort gras van gem. 3 à 4 cm lengte de bladeren elkaar
sterk beïnvloeden wat belichting betreft.
De regressielijn tussen de gemeten potentiële verdamping van lucerne in
Madison (Wisconsin, V.S.) en de gemeten netto straling, volgens recente waarnemingen van TANNER (1958), ligt rechts van de 45°-lijn. Lucerne is een hoger
gewas en bezit dus een groter oppervlak voor energieopname (advectieve energie).
3.1. De verhoudingEpolE0
Tussen de gemeten dagelijkse of gemiddelde dagelijkse potentiële verdamping van kort gras in de zomer en de over dezelfde perioden volgens (1) berekende verdamping van vrij water E0 werd een rechtlijnig verband gevonden
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(fig.23).Bijeenzeerkleinenetto stralingisdeEpo vangrasreeds0terwijl voor
openwater dan nog eenkleineverdamping berekend wordt.
De verhouding Epo .E0_1 = ƒ bleek hier dus niet constant te zijn. Fig.24
geeft devariatie vanƒ met de(gemeten) netto straling boven gras op dewaarnemingsdagen.ƒ varieerde van 0 tot 0,86. Hoewel de waarde 0 direct opvalt
heeft zij echter een minder grote practische betekenis, omdat dan ook E0 zeer
klein is. Theoretisch is deze waarde wel belangrijk omdat dit duidt op een
sterke afname vanƒ bij zeer kleine ntH.Ook hieruit zou volgen (aangenomen
dat deberekeningswijze vanE0 goedis),dat grasmeteenkleinere openingvan
de huidmondjes zou reageren op omstandigheden met zware bewolking. Een
grotere ntH gaf hier een toename vanƒ. Voor de meeste waarnemingsdagen
vonden weeenƒ> 0,50.
~

360

-

1

•
300

/
//
/ 1

-

3

-

1

' a 4 / /''

240

4

//

/
/

/

/

i//

.i

y

1

•

•

180

-

-6

/

5
•

•

•

s

120
f

>'

:

»2

60

1

•
I

0.4

i

1

i

1

0.2

0.6

0.8

1.0

W^o

FIG. 24. Relation between measured netradiation and theratio factor ƒ = Epo .E,,-1. 1,2,3,
etc.indicate thenumber of daysin each observation period. This figure derived from
the data offigures22and 23.

In deliteratuur zijn voor kort gras of andere gewassen geen/-waarden over
zeer korte perioden bekend. Over perioden van ongeveer een halve maand
vond PENMAN (1948) in Engeland in de zomer van 1945waarden tussen 0,69
en0,96.
UitdehiergevondenrelatietussenntH enƒzoueengemiddeldewaardevanƒ
voor de waarnemingsperiode geschat kunnen worden, wanneer ook degemiddeldenetto straüng overdezeperiodebekend is. Fig.25geeft dejaarlijkse gang
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van de gemiddelde maandelijkse dagwaarde van de netto straling in Wageningen, berekend (over 15 jaren) volgens regressieformules voor de netto uitstralingvoor elkemaand vaniederjaar enin dezomermaanden ook voordecaden. Zelfs voor perioden van 10dagen komt in debeschouwdeperiodevan
1943t/m 1958de gemiddeldedagelijkse netto stralinginjuni,juli en deeerste
helft vanaugustusniet onder de 150cal.cm~2.etm_1. Degemiddeldemaandelijksedagwaardeligtvoordezomermaandentussenca. 180enca.260cal.cm -2 .
etm-1. Volgens lig.24 zou dit overeenkomen met een gemiddelde/-waarde
voorjuni,juli enhalf augustusvan ca.0,67.
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Uit een van de laatste bewerkingen van zijn lysimeterwaarnemingen bij
Wageningenkomt MAKKINK(1957)toteen/-waardevankortgrasindezomermaanden van 0,65.Het door laatstgenoemde auteur gevonden verband tussen
Epo enE0 voor iederemaand van hetjaar isinfig.23meteen gestippelde lijn
weergegeven.Hetbovenstegedeeltevandezelijngeefthetverbandindezomermaanden weer,en dit gedeelte valt ongeveer samen met het midden van de
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door onsgevonden regressielijn tussenEpo enE0 voorzeerkorte perioden in dezelfde tijd vanhetjaar. MAKKINKvond ookinvoor- ennajaar eengrotere maandelijkse/-waarde dan in de zomer. Deze toename van de gemiddeldeƒ met afnemende daglengte en dus met afnemende ntH zou, vergeleken met de hier gevonden relatie tussen ntHen ƒ midden in de zomer, erop duiden, dat op andere
tijden van hetjaar voor gras ook andere relaties tussen ntH enƒ over zeer korte
perioden bestaan en dat gras in ons land in het voor- en najaar b.v. een efficiënter gebruik van de netto straling zou kunnen maken dan in de zomer.
De gemiddelde maandelijkse verdamping E0 van een dun watervlies voor
centraal Nederland (ontleend aan KRAMER (1957) die de berekeningen over 20
jaar uitvoerde) en de daaruit berekende potentiële verdamping van kort gras
(volgens de/-factoren intabel 1)zijn ook infig.25weergegeven. Uit deze figuur
volgt nu, dat in de zomermaanden bij optimale watervoorziening van gras gemiddeld ongeveer 88% van de netto straling voor de verdamping en ongeveer
12% voor de verwarming van bodem en lucht gebruikt wordt. Uit onze waarnemingen over korte perioden volgen voor een netto straling van 220 tot 260
cal. cm - 2 ,etm - 1 percentages van resp. 75 en 25. Het verschil wordt hier voornamelijk veroorzaakt door verschillen in de/-factor.
3.2. De invloed vanhet grasmaaien
Van de tien keer dat speciale aandacht werd besteed aan de invloed van het
grasknippen ophet vochtgehalteverloop in de bodem en op deverdamping, kon
hier toch geen enkele maal een duidelijke afwijking (vermindering) in verdamping waargenomen worden.
Redenen waarom de potentiële verdamping verminderd zou kunnen zijn
worden hier gerecapituleerd:
(1) door maaien wordt het gewas beschadigd en wordt het verdampend
oppervlak (huidmondjes) sterk gereduceerd,
(2) het oppervlak waaraan energieopname kan geschieden wordt verkleind
en ook de ruwheid van het oppervlak kan afgenomen zijn,
(3) maaien kan invloed hebben op de bodembedekking, vooral bij een dun
gewas.Bijnietvolledigebodembedekking kanmeerenergievoor de verwarming
van bodem en lucht gebruikt worden,
(4) bij een kort gewas kan de temperatuur Tea van het uitstralend oppervlak
anders (hoger) zijn dan bij een hoger gewas. Maaien kan dus de netto straling
beïnvloeden (verminderen).
Het kan zijn dat hier de graslengte (max. ± 6cm),vooral in verband met de
lagewindsnelheden endusgeringeadvectie (tabel 18),nooitlanggenoeg geweest
is om een meetbare invloed op de verdamping uit te oefenen.
MAKKINK (1957) vond ook niet altijd een duidelijke toename van de verdamping bij langer gras (hoogte soms 13cm)dochwelmeestal een afname na maaien (tabel 20). Een verschil tussen de met lysimeters gemeten en de berekende
Epokon niet stééds overbrugd worden met een correctie voor grotere ruwheid
.van lang gras. De afvoer van de gevormde waterdamp hoeft immers niet altijd
de beperkende factor voor verdamping te zijn.
Wanneer ten gevolge van maaien van een gewas een vermindering in de verdamping waargenomen wordt is soms moeilijk te zeggen welke van bovengenoemde factoren al of niet hierop van invloed geweest zijn. Afname in potentiële verdamping van lucerne na maaien in Wisconsin (V.S.) wordt door
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TABLE 20. The effect of grasslength and of the cutting of grass on the potential évapotranspiration in June, July and half August 1953. Data according to lysimeter
observations of MAKKINK (1957)at Wageningen. (Epoexpressed asmm. 7days -1 ).
Grasslength (cm)
Epo computed (= E0 •0,8)
Epo observed (= E0 .ƒ*)
0,8//*
ƒ*

3

5,5

8

4

5,5

8

11

2,5

4

6

8

27
22
1,22
0,65

23
23
1,00
0,80

24
24
1,00
0,80

24
25
0,96
0,83

22
31
0,71
1,12

22
23
0,95
0,84

26
32
0,81
0,98

19
11
1,72
0,46

14
11
1,27
0,63

25
36
0,70
1,14

18
31
0,58
1,35

TANNER (1958) en door SUOMI en TANNER(1958) vooral toegeschreven aan de

niet meer volledige bodembedekking. Over de,volgens laatstgenoemde auteurs,
goed uitgevoerde experimenten van ASLYNG en KRISTENSEN in Denemarken
en van HAGAN en PETERSON in Californie schrijven zij: „...the experiments demonstrated that the évapotranspiration from clover-grass mixtures and alfalfa
was not influenced appreciably by thefrequency of cutting, which would effect
total leaf area..."
4. VERDAMPING, OPBRENGST EN WATERONTTREKKING BIJ LIMITERENDE VOCHTVOORZIENING

4.1. De beschikbaarheid vanhet bodemvocht
Hoewel in deze zandgrond tussen veldcapaciteit en verwelkingspunt slechts
weinigwater voor onttrekking door planten ter beschikking staat, ca. 5-6 vol.%
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voor diepten'van 0 tot 30cm (fig. 18), bleek deze grond toch wel geschikt voor
bestudering van de vochtonttrekking bij vochtgehalten beneden veldcapaciteit.
Het is nl. niet zo, dat van het totaal beschikbare bodemvocht tussen pF tv 2,7
en pF en4,2 een groot percentage onttrokken kan worden zonder dat daarbij
de vochtspanning sterk toeneemt, zoals bij veel lichtere gronden dikwijls het
geval is. De kracht waarmee het water aan de bodemdeeltjes gebonden wordt
neemt hier reeds na geringe wateronttrekking direct toe (fig. 26).
Wanneer van 15mm beschikbaar water over 0-30 cm diepte 40, 60 of 80%
onttrokken wordt, dit zijn resp. ca. 6, 9 of 12mm, neemt de vochtspanning in
deze grond reeds toe tot resp. ca. 3, 6 en 10 atm. Bij vochtgehalten beneden
veldcapaciteit kan het gras slechts met steeds grotere kracht nog water aan de
bodem onttrekken. Uit de „sandy soil" (curve in fig. 26 volgens gegevens van
HAGAN (1958)) zou 80% van het totaal beschikbare water onttrokken kunnen
wordenzonderdat devochtspanning daarna hoger oploopt dan tot 1,5à2 atm.
4.2. De vochtonttrekking uit de bodem
Voor de bestudering gedurende wat langere tijd van de vochtontrekking uit
de bodem en van de verdamping van gras bij vochtgehalten beneden veldcapaciteit werd het proefveld met glas tegen regen afgedekt (foto 3).
Fig. 27 geeft het vochtgehalteverloop op enkele diepten onder gras tijdens
eenkorte en eenlangeuitdrogingsperiode van halfjuli tot half augustus.Op dag
A en op de dagen B werd water gegeven.
Tijdens de langere uitdrogingsperiode nam de vochtonttrekking tussen
pF m 2,7 enpF ?» 4,2 op de meetdiepten van 2, 5en 9cm met de tijd duidelijk
af. Tijdens de korte uitdroging na watergift op dag A was dit nog niet het geval. De hier geconstateerde steeds sterkere afname in de wateronttrekking uit
de wortelzone (volgens o.a. WEAVER (1926), GOEDEWAGEN (1942) en SCHUURMAN (1954) mag aangenomen worden dat 80-90 % van het wortelstelsel van
gras zich in de laag van 0-15 cm diepte bevindt en dat die laag goed doorworteld is) was geen gevolg van een steeds mindere verdamping van gras, maar
moet veroorzaakt zijn door het moeilijker beschikbaar komen van het bodemvocht bij hogere vochtspanningen. Dit resultaat voor de wateronttrekking uit
de wortelzone van gras is dan in strijd met de proefresultaten en met de opvatting van VEIHMEYER en HENDRICKSON (1955, 1957) als zou het verloop van het
vochtgehalte in de wortelzone van gewassen metdetijd, van veldcapaciteit tot
verwelkingspunt,veelalrechtlijnig enhet bodemvocht tussen deze grenzen gelijk
beschikbaar zijn (theory of „equal availability").
Opvallend is, dat het vochtgehalte op 25 cm diepte (fig. 27) tijdens deze uitdrogingsperiode zo weinig en langzaam verminderde. Er was tijdens deze
periode slechts twee keer een duidelijke afname in Xw op die diepte. Het is
mogelijk dat de diepere wortels juist in de buurt van dit meetelement minder
actief waren, maar ook op andere meetplaatsen in het proefveld bleek, dat bij
afnemende vochtvoorziening in de bovengrond de wateronttrekking op 25cm
en dieper niet sterk toenam, zoals verwacht zou kunnen worden, maar zelfs
verminderde ondanks een vrij hoog vochtgehalte daar. Op deze zandgrond en
onder de proefomstandigheden bij afnemende watervoorziening bleken de
wortels in de laag van 0tot ca. 20cm de meeste activiteit te ontplooien.
Uit het verloop van het vochtgehalte blijkt ook, dat eerst het meeste bodemvocht uit de bovenste grondlagen onttrokken wordt en dat daarna de wortels
op 5tot 10cmdiepte voor devochtvoorziening van het gras relatief belangrijker
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FIG. 27. Decrease of moisture content (Xw) atvariousdepthsin the sandy soil under grass.
A,B = irrigation days. The net radiantfluxdensities, as a measure of Epo, oneach
day are indicated at the top of thefigure.The observations were carried out during
eachnight. A = 2cmdepth; O = 5cmdepth; 0 = 9cmdepth; D = 25cmdepth.
About 20days after the last irrigation the grass stopped growing (a),4 days later on
the grass field showed yellow spots (b) and 10 days later on again the whole grass
fieldbegun withering (c) (compare figure 28). Details concerning the wateruptake
at moisture contents within the availablerange,between field capacity and wilting
point, are discussed in thetext.

worden.Hetverloop op-5 envooral op-9 cmvertoont gedurende zekere tijd
een min of meer rechtlijnig karakter terwijl danjuist de onttrekking op-2 cm
sterkverminderd is.Dit,endeuiteindelijk sterkereonttrekkingvanhetbodemvocht op -5 maar vooral op -9 cm (onttrekking tot iets beneden het verwelkingspunt?) duidt op een grotere worteldichtheid of op een grotere of groter
wordendewortelactiviteit op dezediepten.
Het vochtgehalteverloop op verschillende diepten in een PoPOFF-pot1is in
fig. 28 weergegeven. Het verloop op -2 cm vertoont een duidelijk kromlijnig
verband met de tijd zoals gevonden werd in de wortelzone van gras onder
veldomstandigheden. Op -5 cm is het verloop van Xw nog wel als kromlijnig
te beschouwen maar toch is er ook een min of meer rechtlijnig gedeelte. Het
verbandtussenXwendetijd opgroteredieptenisduidelijk lineairenop-20cm
is het zelfs een weinig naar beneden gebogen lijn. De gedeeltelijk gemeten en
1
EenPopoFF-potiseenweegbarecylinder, 25cm diepen 25cmin doorsnede, waarvan de
bodem uit fijn gaas bestaat. Het iseen zeer kleine en eenvoudige lysimeter; drainwater kan
opgevangen worden.
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FIG. 28. Decrease ofmoisture content (Xw) at various depths in the sandy soil under grass,
growninaPopoff-pot. B= irrigationday.Thenetradiantfluxdensities,asameasure
ofEp0,oneachdayareindicatedatthetopofthefigure. Theobservations ofXwwere
carried out during thenight. O = 2cm depth; • = 5cmdepth; A = 10cm depth;
• = 20 cm depth. About 9-10 days after irrigation the grass stopped growing (a)
and about 13-14 days after irrigation the grasswithered here on this sandy soil(c).
(Compare figure 27). Discussions on wateruptake from various depths are given in
the text.

gedeeltelijk berekende netto stralingisook inde figuur weergegeven en vertoont
geen duidelijke constante toename met de tijd.
Het hier gevonden vochtgehalteverloop op 10en 20 cm diepte in de pot zou
op het eerste gezicht de theorie van „equal availability" steunen. Het is echter
duidelijk, dat een conclusie over gelijke beschikbaarheid van water niet alleen
gebaseerd kan zijn op een rechtlijnig verband tussen Xw en de tijd. Ondanks het
lineaire vochtgehalteverloop op 10 en 20 cm diepte blijkt hier direct, dat de
verdamping toch sterk gereduceerd moet zijn. Een rechtlijnig verband duidt er
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alleen op, dat de vochtonttrekking per dag op de plaats van de meting constant
blijft.
Ook uit deze waarnemingen moet verder geconcludeerd worden, dat naarmate de bovenste grondlaag uitdroogt de wateronttrekking door de wortels op
grotere diepte belangrijker wordt. Ook hier werd op - 5 , -10 en -20 cm een
sterkere vochtonttrekking waargenomen, nl. tot het vochtgehalte bijpF PU 4,2,
dan op -2 cm.
De worteluitbreiding was in de PoPOFF-pot sterker dan in het vrije veld. De
wortels waren over het hele oppervlak door het gaas aan de onderkant van de
pot heengegroeid en hingen daar met een lengte van ca. 20 cm onderuit. Het
vochtgehalteverloop op -10 en -20 cm in de pot kan er op duiden, dat dichter
bij de (actievere) wortels gemeten werd. Het min of meer naar beneden gebogen
vochtgehalteverloop, bij soms afnemende netto straling, zou meer in de richting
kunnen wijzen van actievere wortels of wortelgroei dan van meting dichter bij
de wortels ten gevolge van een grotere worteldichtheid alleen.
BROWN, DARROW, HARRISON en SPRAQUE (ontleend aan MAKKINK (1954))
vermelden, dat de beste temperatuur voor wortelgroei van gras tussen 13 en
21°Cligt(voorPoapratensis beneden 16°C)endatwortelgroei stilstaat wanneer
de bodemtemperatuur hoger is dan 27°C. De bodemtemperaturen in de pot
waren steeds 0-2,5°C hoger dan in het proefveld. In het proefveld onder glas
varieerden tijdens de uitdrogingsperioden de maximum temperaturen op 3 en
15cm diepte resp.tussen 22,0en 31,5°Cen tussen 19,0en 24,5CC. De minimum
temperaturen op die diepten varieerden resp. tussen 15,0 en 20,5°C en tussen
16,5en 20,5°C. Het blijkt dus, dat zowel gunstige als heel ongunstige temperaturen voor wortelgroei voorgekomen zijn en dat wortelgroei toch niet uitgesloten geacht moet worden.
Demindereworteldichtheid, wortelactiviteit ofwortelgroei op -2 cmzouwellichtverklaard kunnenworden door degemiddeldhogereenvaker voorkomende
ongunstige temperatuur daar.
4.3. De grasgroei en degrasopbrengst
Tijdens verschillende uitdrogingsperioden en tegelijkertijd ook bij optimale
watervoorziening werden om de 10à 12dagen de grasopbrengsten van 2500cm2
bodemoppervlak bepaald. Daartoe werd een raam van 50 cm x 50 cm op de
grasmat gelegd en het gras daarbinnen steeds tot ca. 1,5 cm boven de grond
afgeknipt. Het versgewichtwerd door wegingbepaald. De opbrengstbepalingen
werden in drievoud uitgevoerd, zodat voor iedere periode steeds 6 opbrengstgegevens verkregen werden, nl.3van het gras bij optimale- en 3bij limiterende
watervoorziening. Van ieder paar bepalingen werd de opbrengstverhouding
OadOPoberekend. (Oac en Opo zijn de opbrengsten van het verse materiaal bij
resp. limiterende en optimale watervoorziening). Na de opbrengstbepalingen
werd steeds het hele proefveld geknipt. De opbrengsten onder glas bij goede
watervoorziening in de zomermaanden varieerden weinig, nl. van 55 tot 62 gr
vers materiaal per 10 dagen. Ook de netto straling was vrij constant, nl. 200
tot 220 cal.cm - 2 ,etm - 1 gemiddeld over iedere droogteperiode.
Fig. 29 geeft het verband tussen Oac\OV0 x 100% en het percentage van het
beschikbare water dat gemiddeld over de meetdiepten van 2, 5, 9 en 15cm en
gemiddeld over de perioden van 10à 12dagen onttrokken was. Bij de bepaling
van dit percentage werden dus aan de vochtspanningen op iedere dag in de
periode gelijke gewichten gegeven.
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FIG. 29. Relative yield of grass as a function of moisture depletion. The depletion averaged
over each growing period of 10-12 days and averaged over the total root depth.
The yields (Op0)obtained under potential évapotranspiration were considered as
100%. The green weights of the leaves(gr)atharvestingdayswereconsidered asthe
yields of grass. -.
= relation with depletion only in the upper soillayers (2cm
depth)butaveragedoverthewholegrowingperiods;
= relationwithdepletion
only in the deeper soil layers (10-15 cm depth) but also averaged over the growing
periods; • = grass grown in a PopoFF-pot.All other data from observations and
determinations on grass grownin the field.

Uit de figuur blijkt duidelijk dat, op deze grondsoort en onder de heersende
proefomstandigheden, de grasopbrengst afneemt zodra de gemiddelde vochtspanning in de wortelzone tijdens de groeiperiode boven pF œ 2,7 komt. Uit
de ligging van de waarnemingspunten zou geconcludeerd moeten worden dat
wanneer ca. 100%van het beschikbare water onttrokken is,de grasgroei (in het
veld) nog niet helemaal stil staat. Het is evenwel mogelijk, dat het vochtgehalte
in de wortelzone op de plaats waar de grasopbrengsten bepaald werden niet
overal gelijk was aan het vochtgehalte op de meetplaatsen van Xso. De conclusie dat de opbrengst hier sterk afneemt met toenemende vochtspanning in de
wortelzone kan toch gehandhaafd blijven. In de PoPOFF-pot werd, nadat alle
beschikbare bodemvocht onttrokken was, wel een duidelijke stilstand in de
grasgroei geconstateerd.
Met demogelijkheid dat maaien reeds een verlagende invloed op de volgende
grasopbrengst kan hebben moet rekening worden gehouden.Voor hernieuwde
groei na maaien zullen.immers voedselreserves vooral in de ondergrondse
plantendelen aangesproken moeten worden. Dit kan (op de wortelactiviteit en
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dus ook op de verdamping) een nadelige invloed hebben. De opbrengst Oac
werd echter steeds vergeleken met de grasopbrengst Opo over dezelfde groeiperiodebij goedewatervoorzieningwaarbij dusook ditverschijnsel opgetreden
zalzijn. Het kan zijn, dat denadelige invloed bij limiterende watervoorziening
wat zwaarder weegt.
In defiguren27 en 28zijn ook enkele bijzonderheden omtrent de toestand
van degrasmat aangetekend. Hoewelopde3edagnawatergift B in dewortelzonevângrasindepotmeerwateraanwezigwasdanindewortelzonevangras
ophetproefveld, stonddegrasgroeiindepoteerderstildandegroeielders.Ook
verdordeenvergeeldehetgrasin depot eerder danhet grasbuiten depot.
Aanheteindevandeuitdrogingsperioden werdsteedswatergegevenenwerd
veelal de glasafdekking verwijderd. Het dikwijls verdroogde grasdek herstelde
zichna regenval ofextrawatergift opmerkelijk snel.Na drieofvier dagenwas
de grasmat weer groen en groeide het gras weer. Het gras bleek ondergronds
nooit dood tezijn geweest.
Hetverband tussen deopbrengstverhouding endewateronttrekking (fig.29)
verandert hierslechtsweinigvangedaantemaarwelvanplaatswanneeraande
vochtspanning opeenbepaalde diepte of opeenbepaald tijdstip een grotergewicht wordt toegekend dan op andere diepten en op andere tijden in degroeiperiode.Hetblijkt ook uit het vochtgehalteverloopvolgensdefiguren27en28,
dathiereensterkereresp.eenminder sterkeafname vandeopbrengst bijhoger
wordende vochtspanning geconstateerd wordt wanneer alleen de vochtonttrekking op resp. -2 cm en op -10 cm in de beschouwing betrokken wordt.Ook
wanneer devochtonttrekking aan het begin resp.aan het eindevan deperiode
als maatstaf genomen wordt, verschuiven de punten infig.29 hier resp.naar
linksennaarrechts.Wanneeralleendebovenstecurvevanfig.29bekendis,zou
voor ditgrasdek opdezegrondsoort daaruit geconcludeerd moetenworden dat
eerst na ca.20% onttrekking van het beschikbare bodemvocht water toegediendmoetwordenomoogstdepressiestevoorkomen;uitdeonderstecurvezou
volgen dat de bodem altijd op veldcapaciteit moet zijn. (Aangenomen wordt
dandat hier optimale grasopbrengsten verkregenzoudenwordenmetvochtgehalten in dewortelzonebijveldcapaciteit).
Hetbleek, dat devochtspanning op5cmdiepteveelaleen goede indruk gaf
van degemiddeldevochtspanning indeactievewortelzone.
Hetwasnietgoedmogelijk deuitdrogingsperioden vanhetgrasteverdelenin
perioden metduidelijk verschillende netto stralingofverdamping.Dedroogteperioden werden hier immers kunstmatig verkregen door de afdekking tegen
regen. Het iswellicht te verwachten dat het hier gevonden verband tussen het
opbrengstpercentage enhetpercentageonttrokkenbodemvochtnog afhankelijk
is van de potentiële evapotranspiratie, nl. een sterkere opbrengstdepressie bij
grotere verdamping en een minder grote depressie bij lagere verdamping.
4.4. Deverdamping bij limiterende watervoorziening
De afname van de dagelijkse verdamping ten gevolge van hogere vochtspanningen in de wortelzone blijkt uitfig.30. (Door de lage windsnelheden
onderdeglaskapendeoveralgelijkeenvrijhogeluchttemperatuur daarzalhet
verschil in verdamping veroorzaakt zijn door verschillen in beschikbaarheid
vanhet bodemvocht.)
Zoveelmogelijk werd onderscheid gemaakt in dagen met een grote,middelmatige enlagenetto straling, resp.ntH > 300, 150 < ntH < 250en ntH < 90
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FIG. 30. Relative daily évapotranspiration rate of short grass as a function of moisture depletion averaged over the total root depth. The évapotranspiration under moisture
contents greater than or equal to the moisture content at field capacity in the root-2
zonewas1 considered aspotentialévapotranspiration. •*. = under„tH< 290cal.cm1 .
24hrs- ; v = under 150 < ntH< 250; O = under nlH> 300cal.cm" .24hrs" .
The decrease ofévapotranspiration under moisture stress isdependent on net radiation gain.

cal.cm-2,etm-1.Dewaarnemingenwijzenerop,datdegroottevandewerkelijke
evapotranspiratiebijlimiterendewatervoorzieningnietalleenafhankelijk isvan
de heersende vochtspanning, maar ook van de netto straling, d.w.z. van de
verdampingdieopgetredenzouzijnbijoptimalewatervoorziening.Ditresultaat
isin overeenstemmingmetdeconclusiesvan MAKKINK en VANHEEMST (1956)
uit hunlysimeteronderzoek.
Desnelleafnamevandeverdampingbijhogerevochtspanningin de laagvan
0 tot 20cm diepte, vooral bij sterke instraling, duidt erop dat de onttrekking
vanbodemwaterdoor dewortelsindedieperelagenvoordevochtvoorziening
van het grashier van ondergeschikt belang isgeweest.
Beschouwenwealleendedagenmet150< ntH < 250,danvolgtuiteenvergelijking vanfig.29metfig.30dat de opbrengstverhouding Oae\OV0bij ieder
vochtgehaltein dewortelzoneongeveergelijkisaan deverhoudingEaclEpo en
dat de productie vers materiaal, Oac,dan gelijk is aan (0PolEp0)Eac. Het zou
voor dehandliggen direct te concluderen dat voor 0 0C geschreven kan worden:een min of meerconstante factor (b.v.grversmateriaalperkgwater) x
hetwaterverbruik(inkgwater)inanalogiemetdeformulePr = nWvolgensDE
WIT (1958),waarinPr detotaleproductie aan droge stof per oppervlakteeen80
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heidenneenconstantefactor is. Erzijn echter belangrijke verschillen alleen al
omdat hier Oacdeproductie vers materiaal isenhetgras onder een glasafdekking groeide.
5. SAMENVATTING ENCONCLUSIES

Het waterverbruik van kort gras op een zandgrond onder optimale enlimiterende watervoorziening werd nagegaan volgens de methode van de waterbalansindewortelzone.
Devochtgehalten op verschillende diepten in de grond werden berekend uit
de gemeten warmtegeleidingsvermogens. De warmtegeleidingsvermogens werden gedurende de waarnemingsperiode iedere nacht automatisch gemeten en
geregistreerd. Overeenbepaald tijdsverloop werd detotaleveranderingvande
bodemvoorraad water (ASS0)tot 75cmdiepte grafisch bepaald uithet verband
tussen AXW opiederemeetdiepte endediepte. Omdat capillaire opstijging van
water naar de wortelzone van het gras hier verwaarloosd mocht worden, kon
. deverdamping berekend worden uit P ± &S$o , waarinP degemetenneerslag
was.
Bij herhaald dagelijks gebruik bleken de meetelementen een levensduur van
ca.3maanden te hebben.
Kunstmatige droogteperioden werdenverkregendoorplaatsingvaneenglasdek over het proefveld (foto 3). Met behulp van de „poor man's radiometer"
kon destraling onder glas bestudeerd worden.
De gemiddelde dagelijkse transmissiecoëfficiënt yg van het glasdek met het
raamwerk varieert met de gemiddelde zonshoogte (beginjuli ca. 65%en half
september ca. 57%). Deeerst aan het aardoppervlak en daarna tegenhetglasdek teruggekaatste straling bedraagt hier nog 4 à 5%van de totale straling
buiten glas.Denetto langgolvige uitstralingvan debodem (ntH?a) wordt door
het glassterkverminderd (tabel 17,fig.21).Denetto stralingonder glas (ntH«)
ishierca.92%vandenettokortgolvigestraling onder glas (ntH?u) en ca.75 %
van de gemeten kortgolvige straling onderglas(ffjQ. Ten gevolgevandeglasafdekking wordt de netto straling 25-30%verminderd.
Overperioden van 1 tot 6dagenin dezomer (veelalregenloze dagen)wordt
tussen de potentiële verdamping van kort gras (Epo) en de (gemeten) netto
straling (ntH) een goed rechtlijnig verband gevonden (fig.22). De hoeveelheid
energie die voor de potentiële verdamping van deze grasmat gebruikt wordt
varieert voor zeer zwaarbewolkte dagen tot zeer heldere dagen van 0tot 85 %
vanntH.Voor een gemiddelde waarde van ntH in dezomerperiode wordt hier
ca.70-75%van ntH voor deverdamping en ca. 30-25%voor de verwarming
vanbodem enlucht gebruikt.
De berekende verdamping van vrij water(E0),uitgedruktincal.cm -2 ,etm-1,
blijkt in deze perioden ongeveer gelijk te zijn aan de gemeten netto strafing
boven gras.De in deliteratuur opgegeven waarden van deverhoudingEp0/E0
voorlangereperioden,b.v.vaneenmaandmetdusgemiddeldewaardenvande
nettostralingperdag,variërenindezomer ookvan0,6tot0,8.
Het hier gevonden verband tussen £3,0en E0 voor korte perioden is rechtlijnig(fig.23)enƒvarieertvan0totca.0,95.Voordemeestewaarnemingsdagen
blijkt ƒ > 0,50 te zijn (fig.24). Het is mogelijk een gemiddelde waarde van
ƒ( ± 0,67) voor dezomerperiode uit dezedagelijkse waarnemingen te bepalen.
Deindruk wordt verkregen,datdegroottevan defactor/, misschien ookdoor
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de openingstoestand vande huidmondjes, afhankelijk is van weersomstandigheden.Met toenemende bewolkingneemtƒ af.
Hoewel er factoren zijn diena maaien van een gewasdepotentiële verdamping kunnen doen verminderen,kan hier onder de heersende proefomstandigheden toch geen duidelijke invloed van het grasmaaien op de verdamping
aangetoond worden. Misschien isdegraslengte onder de proefomstandigheden
nooitlanggenoeggeweest,ofmisschienwashet maairegime voor het kort houden van het gras te frequent waardoor het gras zich nooit goed heeft kunnen
herstellen van beschadiging.
Bijlimiterendewatervoorzieningblijkendeverdampingendegrasopbrengst te
verminderen zodrahetvochtgehalteindewortelzone beneden datbijveldcapaciteit komt (fig.29en fig. 30).Het verband tussen opbrengst resp. verdamping
envochtspanning in dewortelzone is echter afhankelijk van de diepte waarop
de vochtspanning gemeten wordt. De afname van de verdamping ten gevolge
van hogerevochtspanningen isook afhankelijk van depotentiële verdamping.
Verschillen in vochtonttrekking op verschillende diepten in de wortelzone
zullenveroorzaakt worden doorvariatiesinworteldichtheid en/of wortelactiviteit. Hetblijkt dat hier devochtonttrekking op-5 tot -10 cmsterker isdan op
2cmdiepte endat, in het proefveld, dieper dan 25cmdeworteldichtheid zeer
geringisofdatdewortels daarvoor dewatervoorzieningvanhetgewasminder
belangrijk zijn (fig.27enfig.28).
Deworteluitbreidingineenpotishier sterker dan inhetveld.Het grasinde
pot groeit sneller enbij limiterende watervoorziening ishet vochtgehalte in de
grond ook eerder opverwelkingspunt gekomen danbuiten de pot. De gemiddeld hogere bodemtemperaturen in de pot wijzen op een andere warmtehuishouding, waarbij tevens deverdamping vergroot moet zijn.
Met de hier gevolgde continue vochtgehaltebepalingsmethode met behulp
van de meetelementen voorXso, kon eengoedeindruk verkregen worden omtrentdewijzevanwateronttrekkinguitdewortelzoneofvandewortelactiviteit.

ABSTRACT
STUDIES ON RADIATION AND ON EVAPOTRANSPIRATION
OF GRASS
I. INTRODUCTION

The radiant flux from the sun that reaches the earth and its atmosphere is
about43X1014kWhper day.The study of solar radiation and of the energy
balance at theearth surface isimportant for water use ofplants and water requirements ofcultivated areas.Thisisespecially true for land and water management in irrigated areas.About 50%of the radiantfluxfrom the sun, as it
reachestheouter atmosphere,isusedinheating ofsoiland air andin evaporation ofwater.
The most important physical factors connected with water use and transpiration of different crops are discussed. The energy or heat balance and the
different heatfluxdensityterms,importantfortheheatingofthesoilandtheair
and evaporation of water, are examined. Regression formulas, which give a
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relation between the radiant heatfluxdensity and the state of the atmosphere
ascloudiness orhumidityoftheair,and sourcesofenergydifferent from radiation are also discussed.
Two net radiometers, one developed in the U.S.A. and the other in the
U.S.S.R., were tested and their usefulness for precise computations of the
radiation balance was examined.
Water uptake by short grass from various depths in a sandy soil under low
moisture stress (to study the potential évapotranspiration) and under high
moisture stress (to study the decrease in évapotranspiration, in growth and in
yield)isstudied. Adescription oftheautomatic measuringmethod,withwhich
the moisture content in the root zone and its variations, both with time and
depth, were recorded over very short time intervals during long periods and
the results obtained are also given. The évapotranspiration, the growth and
theyieldsarecompared withthemeasured net radiation.
Themeasurements werecarried out bytheauthor in 1956-1958attheobservation field of the Laboratory of Physics and Meteorology at Wageningen
(51°58' N, 5°39'E).
II. EVAPORATION

The most important factors which determine the évapotranspiration of a
crop (cultivated area)ina giventimeinterval arediscussed (energy,latent heat
ofvaporization, availableattheevaporatingsurface duringtheperiod;velocity
of watersupply to the evaporating surface (= leaves);aperture of the stomata
inrelationwiththediffusion of watervapor; transport ofwater vapor from the
airlayer above the evaporating surface). Actual évapotranspiration (Eac)has
beencomparedwithpotentialévapotranspiration(Epo). Therearecircumstances
under which Eac equals Epo. They were discussed at the Meeting on Physics
inAgricultureatWageningenin1955.
TheEac differs from Epo iftheplantsarenotofuniform height, ortheareais
not an extended surface. There may be a more intensiveturbulentwatervapor
transport and more advected energy. If all other factors are equal,Eacexceeds
Epo. Theshapeoftheplantsmayalsohaveaninfluence ontheévapotranspiration.Ifthereisnocompleteshadingofthegroundtheactualévapotranspiration
canexceedEpo orcanbesmaller,dependentonmoisturecontentoftheuppersoil
layers and on irradiation. When the crop is not actively growing, for example
grass after cutting, and when there is a shortage of water évapotranspiration
also decreases (physical and plant physiological effects).
The evaporation (E0)of an extended open thin waterlayer can be computed
from anenergybalanceifallthetermsaredetermined withsufficient accuracy.
The EPo of a cultivated area is usually assumed to be proportional toE0An empirical proportionalityfactor/is introduced (table 1).It is better to determine Epo using this empirical factor than from a computation which considers the aperture of the stomata, daylength, etc. One often uses the same
reduction factor for different crops with different heights. Mostly theƒ factor
for short grass is used. This is only justified under special circumstances (no
windmovementthroughthecropsandnodifference inroughnessoftheevaporating surfaces; the available energy for evaporation for each overgrown
surface must be the same; the influence of morphological and physiological
differences ofthevarious cropsmust benegligible).
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It is difficult to conclude from experiments on adjacent small areas with
different crops whether the morphological differences of the crops influence
évapotranspiration or not.
III. THEENERGY BALANCE

The complete energy balance is given ineq.(2)andfig.2.Theinfluence of
advected energy on évapotranspiration (oasis-effect) canbe enormous but this
term isstill difficult tocompute. Therefore themethod ofthe energy balanceis
lesssuitableforevaporation estimatesinareasinwhichaconsiderable supplyof
sensible heat bywarm dry winds takes place (arid- andsemi-arid climates).
If the short wave-length radiation ofthe sunand sky(Hsu) isnot measured,
it must be calculated from empirical regression equations (4)to (9). Seealso
the tables 3to6.Theerrors insuch equations arediscussed.
The energy going into photosynthesis is generally ignored in the energy
balance. During some short periods, however, inthegrowing season thelight
energy conversion canbemuch greater than theusual 1-2%of the energy in
all visible wave-lengths (5-10 % for sugar beets).
Reflectivities of overgrown surfaces are difficult to compute. Some experimental determinations are collected inthe tables 7,8and9. The meteorological
conditions under which theobservations were carried outarenotalways wellknown, although these conditions, for example cloudiness, must havehad
influence ontheresults.
The net long wave-length radiation of the earth under a clear sky (ntH°a)
must be computed from eq.(18). Theempirical constants arecollected inthe
tables 10, 11and 12.Often onesupposes f ai= Teaandthen eq.(18)equals
eq. (19). Iffea is somewhat higher than f ai,ntH°a becomes greater (table13).
Eq. (18)must then be used.
Formulas (20)to (23)give the influence of clouds and sunshine percentage
respectively onthe netlong wave-length radiation ofthe earth (see alsofig.4).
Computations using thesunshine percentage n/jv give better results during the
daytime than computations usingcloudcover factors maand v. During the night
thecloudinessmn mustbeused.Thenocturnalcloud conditions canbe estimated
from theairandsoil temperature variations during thenight (fig. 3,eq. (22)).
Thelatent heatfluxdensityfrom dewfall (Haw)issmall and canbe neglected.
The heat stored inthecropvolume issmall,especially for short crops. Thus
the net radiant heat flux density (eq. (24)) equals thesensible heat flux densitiestothesoil andtheair(Hso + Hai) plus the latent heat flux density for evaporation (Hev). Especially Hai is still difficult to compute.
Under conditions ofmoisture stress,themoisture content ofthe soilismuch
more important for the distribution of the available heat over soil, airand
evaporation than thetype of soil cover.
IV. MEASUREMENT OFTHENETRADIATION

The „poor man's radiometer" of SUOMIand KUHN isshown on photo 1and in

figure 5. A record isreproduced infig.6.The theory ofthe instrument isgiven
(formulas (44a)and(44b)). Ifthetemperatureofthesurroundingairis unknown,
the simpler but less accurate formula (45) (see alsofig.7)maybe used. This
formula isin good agreement with formula (46) developed intheU.S.A., but
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gives somewhat too low values for ntH (see captions tofigures9, 10and 11).
Thisnetradiometer seemstobelesssuitablefor measurements overshorttime
intervalsorclosetothe surface.
Fromacomparison ofthemeasured netradiation aboveshortgrasswiththe
computednetradiationfromfat, ê<iandn/jvaccordingtoformulas(19),(21)and
(23),itfollows that,evenforperiodsofoneday,the errorinf(êa),inf ai=Tea,
andinf(nid)orf(n/M) isrelativelysmall (fig. 12).However, when the cloudiness
during the night differs from the cloudiness during daytime the errors in the
computations become greater due to the errors in/("/.y) (seefig.12and table
15). Better results are obtained from formula (22).
Fig. 14givesthe relation betweenHsu and ntH under a clear skyand under
a cloudy sky. The net long wave-length radiation of the earth is more or less
constant for such days (fig. 13).Theregression formulas obtained from these
measurements are in good agreement with results in the U.S.A.
Somemeasurementswithasecondnetradiometer,developedintheU.S.S.R.,
whichisnot shielded against windaregiveninthefigures15and 16.Theconvective and turbulent transport of heat from the blackened surfaces shows
clearlyin the records and has a highly disturbing influence.
Thefigures,thetablesandtheformulas inthischapter are self-explanatory.
V . THE EVAPOTRANSPIRATION OF SHORT GRASS

Over a certain time interval, often one to three days,the évapotranspiration
of grasswascalculated accordingto formula (53).Themoisture content Xwof
the soil at various depths (max. 75 cm) was determined continuously from
thermal conductivity measurements (see figures 17 to 20 and photographs 4
and 5). The total change in soilmoisture (ASS0) over a time interval can be
determined from agraph giving AXW asafunction ofdepth.Thegroundwater
table was at 2 m depth. Capillary rise of water to the root zone could be
neglected.
Artificial drying periods were obtained by screeningthe grassfield bya glass
cover (photo 3). The radiation under glass was studied by means of the net
radiometer. Some results of the measurements are summarized in table 17.
Fig.22givesthe relation between ntH and Epo. The ratio (Hso+Hai)Hev~x
variesfrom 0,2to 3,0,dependent onntH.
There is a variation of Ep0 .E^ with the net radiation (figures 23and24).
It isdifficult to saywhether the aperture of the stomata or the stability of the
atmosphere are of influence.Here,the averagevalue of/ was found to be ca.
0,67.
About 75-80%ofthenetradiant heatfluxdensitywasused for evaporation
and about 25-20%for heatingthesoilandthe air. Noinfluence ofcuttingthe
grasswasobserved.
The moisture uptake at various depths from the soil is given in the figures
27and 28.Thereisadifference betweentheuptakefrom thefieldsoiland from
thesoilinaPoPOFF-pot.Differences insoiltemperaturecouldhavehadinfluence
onroot growth whichwasdifferent inthefieldfrom that in thePoPOFF-pot.
Thedecreaseofyieldsand ofévapotranspirationduetoincrease of moisture
stress on various depthsin the soilisgiveninfigures29and 30.Evapotranspirationatagivenmoisture stressisstilldependent onthenetradiation and thus
on the Epo. The sameholdsfor the yield.
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SYMBOLS USED
(There issome duplication of symbols because of the desire topreserve the notation
in the original papers).
A
A

a*

Correction factor (II.2.1;V.3).
Empirical constant in the vapor pressure function
(16); table11.
Empirical constant in the radiation formula (9);
table 6.
Empirical constant in the vapor pressure function
(17); table 12.
Coefficient of heàt transfer.

a'g

Average absorption coefficient of the glasscover for

a
a

B
B
b
b
b
c
ci, C2,c
d\,d%, a\,dwo
Ea
Eac
Eo, E'0,E"0
Epo
e
ea
ea
es
ƒ
f
G,Gv
GR
g
H, H

the reflected short wave-length radiation.
Evaporation (II.2.1;V.3).
Empirical constant in the vapor pressure function
(16); table11.
Empirical constant in the radiation formula (9);
table 6.
Empirical constant in the vapor pressure function
(17); table 12.
Blackened bottom surface of net radiometer.
Factor in the cloud formula (23); table 14.
Surface ratios; some constants.
Layer thickness.
Value of E0 obtained by putting es = ea in sink
strengthformula E0 = /(u)(e a - ed).
Actual évapotranspiration.
Evaporation of an open thin waterlayer.
Potential évapotranspiration,
Naperian base.
Saturation vapor pressure at air temperature, 2 m
height.
Saturation vapor pressure at dewpoint temperature
of the air, 2 m height.
Saturation vapor pressure at surface temperature.
Ratio Epo• E0~x (table 1);ratio factor used for different purposes (6).
Galvanometer constant.
Weight of a dry soil volume.
2
GRASHOF number ( = gd^ATEr ) (IV.1.2.2).
Acceleration of gravity.
Radiant flux density. Black-body radiation.

ntH

Net radiant flux density (all wave-lengths).

HA

Radiant flux density on a horizontal surface outside the atmosphere. (ANGOT'S value; short wavelength radiation).
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cal.cm - 2 ,min - 1 . °C _ 1
mm. 24 hrs - 1

cm
mm. 24 h r s - 1
mm. 24 hrs - 1
mm. 24 hrs - 1
mm. 24 hrs - 1
mm Hg, mb
mm Hg, mb
mm Hg, mb
°C. cm- 1
gr
cm. sec -2
cal. cm - 2 ,min" 1
cal. cm - 2 .24 h r s - 1
cal. cm - 2 , min - 1
cal. cm -2 .24 hrs - 1
cal. cm -2 .24 hrs - 1
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Hat, H°t
Hai, Hat

Radiant flux densityfrom the atmosphere. The sign
0
indicates clear sky. (Longwave-length radiation).
Sensible heat flux density to the air.

H*, ntHb

Radiantfluxdensity and net radiantfluxdensity on
surface b. (all wave-lengths)
HcV
Flux density of sensible heat stored in the crop
volume.
Latent heat flux density from dewfall.
Haw
Radiantfluxdensityfrom theearth. The sign "indiHea> H°a
cates cloudless sky conditions. (Long wave-length
radiation).
Net radiant flux density from the earth. "= under
ntHea, ntH°a
ntHfa
a clear sky; »= under glass.
Hev
Latent heat flux density for evaporation.
Hg, ntHB
Radiant flux density from glass and net radiant
flux density under glass. (Long wave-length radiation).
Hj
Sensible heat flux density to insulating material.
Hso
Sensible heat flux density to the soil.
Hsu, H°u, Hs% Radiantfluxdensityfrom sun and skyon a horizontal surface on earth. (Total global radiation).
0
'= under a clear sky; f = under glass.
drHsu, dfHsu Direct and diffuse short wave-length radiation
(drHsu + dfHsu =

Hsu)-

ntHsu, ntH?u Net radiant flux density from sun and sky
(Hsu{\ - rsu ~u) = ntHsu); »= under glass.
Hr, ntiit
Radiant flux density and net radiant flux density on
surface t.
Hwo
Sensible heat flux density to the wood.
/'
Electric current.
k
Empirical constant in the radiation formula (7);
tables 3 and 4.
LT
Latent heat of vaporization at T°K.
_ _ /_
Length.
ntd,mn, W24
Fraction of the sky covered by clouds, d = daytime; n = night; 24 = 24hrs. (0 < m < 1).
N
Possible duration of sunshine (daylength).
n
Actual duration of sunshine.
ntf)
Percentage of diffuse radiation at instant t.
1
Nu
NUSSELT number ( = a*ß?Xar ) (IV.1.2.2).
Oae,Opo
Yield of grass (fresh weight) grown under not optimal and under optimal soil water conditions
respectively.
P
Precipitation.
p
Empirical constants in the radiation formulas (3)
and (23); atmospheric pressure.
q
Empirical constant in the radiation formula (3).
q
Amount of heat produced per unit of time and
unit of length of an electrically heated wire (54).
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cal.cm - 2 .24 h r s - 1
(cal. cm - 2 .min - 1
lcal. cm - 2 .24 h r s - 1
cal. cm - 2 , min - 1
cal. cm - 2 .24 h r s - 1
cal. cm - 2 .24 hrs - 1
cal. cm - 2 .24 h r s - 1
cal. cm -2 .24 h r s - 1
cal. cm - 2 .24 hrs - 1
cal. cm - 2 .24 h r s - 1
cal. cm - 2 , min - 1
cal. cm - 2 .24 h r s - 1
cal. cm - 2 .24 h r s - 1
cal. cm - 2 .24 hrs - 1
cal. cm - 2 .24 h r s - 1
cal. cm - 2 , min - 1
cal. cm - 2 , min - 1
Amp
cal.gr - 1
cm
hr
hr

gr. 10 days - 1
mm. 24 hrs - 1
mb
cal. sec -1 ,cm - 1
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r
r
fat

drrsu> dfrsu
Rth
Sso

t, h, h, (O, f
etc.
t
tpii tv*
U200

u
Ug

Wso

z
z
zo

a
a.
a'
a i , <X2,a

ß
• Pr

ß*
T
y, y'
Y?
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Pi

Resistance of heating wire (54).
Reflectivity of the blackened surfaces t and b under
vertical irradiation (27), (28).
Reflectivity of the earth surface for atmospheric
radiation.
Reflectivity oftheglasscoverfor thereflected shortand longwave-length radiation ofthe earth respectively.
Reflectivity of polyethylene film under vertical irradiation.
Reflectivity of the earth surface for total global radiation.
Reflectivity of the earth surface for direct and diffuse short wave-length radiation respectively.
Total resistance in the thermocouple-circuit.
Water stored in the root zone.
Time.
Temperature. at = air; ea = earth surface;
tPl = upper polyethylene film above surface t, etc.
Blackened top surface of net radiometer.
The first (upper) and the second polyethylene film
above surface t.
Windspeed at 2 m height.
Light energy conversion factor.
Deflection of the galvanometer light spot on the
film.
Water, infiltrating the root zone from above.
Volume fractions of air, solid material and water in
the soil respectively.
Drainage or capillary rise.
Height.
Roughness parameter.

Ohm. cm - 1

Ohm
mm
°K, °C

m.sec -1

cm
mm
mm
cm
cm

Angle between ug and thefilmremoval (56),(57).
Empirical constant in the radiation formula (4);
table 5.
Empirical constant in the radiation formula (6).
Thickness of boundary layers (IV.1.2.2).
cm
Coefficient of expansion of agas(see G^-number).
Bowen ratio ( = 0,61(Tea- Tal) (es - ed)~lp. 10"3).
(III.3.6).
Empirical constant.
Empirical constant.
Constant ofwetand dry bulb hygrometer equation, mm Hg. °C _ 1
Constants in the vapor pressure function (16);
table 11.
Average transmission coefficient of the glasscover
for total global radiation.
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Y^

Average transmission coefficient ofthe glasscover
for reflected short wave-length radiation.
(1 = Y ;+ r\+ dg).
8
Angle between ugand logt(56). Sun's declination
(III.3.1).
s, Seo,sj>,etc. Emissivity.ea = earth, p = polyethylene film,etc.
X
Wave-length.
^au^-so,M, etc. Thermal conductivity ofair, soil, insulation material, etc.
cal.cm -1 ,sec-1.°C~l
\ap
Apparent thermal conductivity ofair.
cal.cm-1,sec-1.°C_1
v
Cloudfactor dependent ontheproperties ofclouds.
\
Kinematic viscosity ofair (see GÄ-number).
cm2,sec -1
pw, psi
Density ofwater andofsolid materials inthesoil
respectively.
gr. cm -3
a
STEFAN-BOLTZMANN constant for black-body
radiation.
cal.cm_2.min_1.°K"~4
A.
dea/dTai = slope ofsaturation vapor pressurevs
temperature curve.
mmHg.°C -1
i, t,•*- Indication of direction.
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PHOTO 1. The „poor man's radiometer" inhorizontal position at about 150cmaboveshort
grass.

PHOTO 2. Themeasuringelementfor thermalconductivity. Length 11cm,thickness0,15cm.
The element here without insulating socket. The heating wires and the copper and
constantan thermo-couple wires are shown.

PHOTO 3. The trial field (6,5m x 5,5 m) with the glass cover against rain. The total area of
the coverconsists of 85% glass(thickness 3,5mm)and 15% framework. Thecupanemometer, the solarimeter and the air temperature measuring elements (= thermally sensitiveresistors) are also shown on thephoto below.

PHOTO 4. The time regulating system for heating and thermo-couple circuits, film removal,
etc.and the rotating cylinderswithcontact stripsfor switchingfrom oneelementor
one series to the next. The apparatus inside the laboratory (above) and outside
near the trialfield(below).

PHOTO 5. Soil sampling apparatus with centimeter scales on the cylinder wall and on the
pressure rod. This apparatus was used for the determinations of Xsi on various
depths in thesoil.

