()ver welke

cljfertJ~s

hebbe" weh,t Weer"
Ruben van Moppes

"De afgelopen dag waaide de wind vooral uit het zuiden en werd in de loop van de dag steeds
krachtiger. De barometer begon behoorlijk te dalen en dit resulteerde uiteindelijk in een fikse regenbui." Je zult het Erwin Krol vast wei eens hebben horen zeggen als hij het weer van de afgelopen dag
even vertelt. Misschien heb je er niet eens zo over nagedacht, maar als nog eens goed leest, zie je dat
"weer" veel meet blijkt te zijn dan wei of geen zon en warmte.

Praten over het weer.
In Nederland heeft iedereen het altijd over het
weer. Het is een onderwerp waar iedereen wei
regelmatig over praat. Je hebt er ook elke dag mee
te maken. Bovendien is Nederland wat
betreft het weer ook best wei interessant. In heel
veel landen is dat namelijk helemaal niet zoo Daar
schijnt gewoon altijd de zon. In andere landen is
het gewoon altijq koud. En in weer andere landen
gebeurt er elke dag hetzelfde: zon en fikse buien
wissel en elkaar bijvoorbeeld de hele tijd af. Maar in
Nederland heb je bijna elk soort weer wei eens. Er
zijn zomers met aileen maar regen en zomers met
juist heel veel zOn. De hoogste temperatuur van
deze eeuw was bijvoorbeeld bijna 39 graden. In de
winter kan het wekenlang stralend weer zijn en
behoorlijk koud (het is weleens min 27 geweest),
maar het kan oak een kwakkelwinter zijn. Dan
vriest hei eigenlijk nooit en als het een keer wat
kouder is krijg je eventueel wat sneeuw die na een
uur weer weg is. Bij de herfst dEmken mensen vaak
aan enorme stormen met een heleboel regen .
. Maar misschien heb je afgelopen herfst gemerkt
dat het ook dagenlang heel rustig weer kan zijn,
met vooral 's ochtends VaaK wat mist.
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Zoals je ziet, is de hoeveelheid zon en de
temperatuur een belangrijk stukje informatie om
het weer te ' beschrijven, maar als je iemand echt
goed w ilt vertellen hoe het weer is, dan ZOU je
inderdaad aardig wat verschillende dingen moeten
opnoemen. Vaak zal het wei gebeuren dat je de
ander gewoon vertelt dat het "best lekker weer
was, aardig wat zon, maar niet zo heel warm."
Voor gewone mensen is dit natuurlijk prima, maar
als je dit in de zomer tegen iemand uit,
bijYoQrbeeld, Griekenland zegt, dan kijkt de Griek
je waarschijniijk heel vreemd aan. Voor hem is het
juist lekker als het in de zamer een keertje niet zo
bloedheet is en een beetje regen zou lang niet gek
zijn. Ais je tegen iedereen op de wereld duidelijk
wilt zijn wat voor weer het geweest is, dan zul je
met cijfertjes moeten komen.
Niet aileen temperatuur
Een van de eenvoudigste cijfertjes is natuurlijk die
van de temperatuur. Het is dan's nachts 2°
geweest. Dan weet je dus dat het net niet heeft
gevroren . Water bevriest namelijk bij 0°. (In
Amerika moet je trouwens een beetje oppassen,
daar rekenen ze: namelijk niet in Celcius, maar in
Fahrenheid. Bij 32 graden Fahrenheid bevriest
water en 100 graden Fahrenheid is ongeveer 38
graden Celcius. Mocht je een weerkaartje van de
V.S. zien, schrik dan niet als ze daar zeggen dat het
80 graden is!)
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En het zal vast niet voor de eerste keer zijn dat je
volledig doorweekt op school aankomt en als je
een uur later naar buiten kijkt, dan zie je een strak
blauwe lucht... Kortom, in Nederland is bijna alles
mogelijk en misschien is dat wei een reden dat we
het er vaak over hebben.

figuur 1

Misschien hebben jullie thuis ook wei een
barometer. Bij de mod erne barometers staan vaak
getallen die tussen die 950 en 1050 liggen.

Dr cij/GtjG adtter de instrallng
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" de verschillende figuren zlen dat de instraling~horm kari verschi;l~n pe; :g. Bfj heel vee1 zon loopt deze tot over de" 100
dgg ben je blij als je een kwart hiervan haalt.
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tit grrI/idtjes staat "W1m2" Dit spreek jemmuit als 1~Watt pe~vierkan~ meter';zoals /e(weet, wbtdth In de zon~eel erg~el energlegepr
Em deel hiervan komt in de vorm van zichtbaar licht op aarde.Stel nou dat je een stukje grond hebt yawl meter lang en een meter
«II vicrI«lnte meter d~§J. op dit stukje ~rond v~lt ook licht van etezon e~dus kqmter energle terec;ht op~~tukJe~rond. ~itmerk
oorfImddoorriat het warm:wordt.P1anten geprulken deze Iichtenergie qm te gr~eien. Alswe spreken van '1.'000 Watt per vlerkante:j(1fcter, eta
a nrarveel energie op om, in plaats van een plant te laten groeien, IO lampen van 100 Watt te laten branden. Je kunt het ook gebrulken 0
SImo "!' IIQJf te sluiten . .Op,JeijVoorbeeld, ~ek~~machi1J~s zle ie.wel eens,[lchtcellen zltte,.,zulk .s~~rt Jce/!~~ kunnfi het I
at zej ~pvan
~!rtJI2 III stroom, zodat Ie klint rekenen. sommlge hul~en hebben grotecellen. Als Ie eenpaar vlerkante meter aan zonne
op jeaak h
je dus aardig wat lampen ervan branden en het kost je helemaal niets!
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arometer is een apparaat dat de luchtdruk
-eE" Gemiddeld is de luchtdruk ongeveer 1013
- r. Al s de luchtdruk lager is, dan zitten we
een lagedrukgebied en anders in een
- ::~ rukgebied. Deze verschillen ontstaan
-~..al omdat verschi llende plekken van de aarde
en w arm zijn . Bij een hogedrukgebied is er
ij iet s teveel lucht. Deze lucht w il weg.
ezien bij een lagedrukgebied juist een beetje
~" ig lucht is, zal de lucht gaan stromen naar
aged rukgebied. Hier hebben we een heel
.::..rt:.>nl"l woord voor: wind. Zijn de versch illen in
k groter, dan zal het harder waaien en op
anier kan het flink gaan stormen .

a der apparaat dat je soms nog wei eens
omt is een hygrometer. Deze meet met een
- _"Iij w oord de luchtvochtigheid. Soms is het
d w eer en is er geen wolkje te zien. Je zou
ien verwachten dat de lucht dan heel erg
is. We zullen zometeen zien, dat dat
aal niet het geval hoeft te zijn . Andersom
~e w ei zeggen dat de vochtigheid wei hoog is
:= e flin k bewolkt is. Ik had het net al over de
: =:- eratu ur. Bij de temperatuur verwacht je
aal ook dat die hoog is als de zon schijnt.
~.a l is het wei het geval. Pas hierbij wei een
='?::: ~ e op. In de winter betekent een zonnige dag
:::2 een koude dag, terwijl bewolking juist zor'9t
ogere temperaturen. Je weet vast hoe
et immers is om in de w inter onder een
a w e hemel je schaatsen onder te binden!
=?"

-:~-

sa en
: . . .2 - "e ziet, zit het weer nog best wei moeilijk in
ou is er een manier om te zien wat er
al kan gebeuren als er bijvoorbeeld een
gebied aankomt.
-

3

Met een flink aantal dure apparaten en een
computer kun je de temperatuur, de w indkracht,
de hoeveelheid zon of wat dan ook bijvoorbeeld
elke minuut meten. Als je dit de hele dag doet, dan
krijg je allemaal diagrammetjes die er waarsch ijnlij k
heel saai uitzien, maar als je eens goed kijkt naar
de figuurtjes, dan kun je hele aardige dingen erin
zien .
In figuur
kun je zien hoe tijdens een
zonn ige dag in de zomer de gegevens over het
weer waren. Om te beginnen heb je boven het
tweede plaatje van links. "Instraling" staat erbij.
Hier kun je zien hoeveel licht er was op een
bepaald moment van de dag. Als het bewolkt is,
zal het niet zo licht zijn, maar op een zonnige dag
in zomer juist wei! Je ziet dat de zon om 7 uur
opkomt. Vanaf dat moment wordt de instraling
namelijk hoger. In de zomer(tijd) staat de zon in
Nederland rond ha lf twee op zijn hoogste punt. Je
ziet dat er dan ook het meeste licht is. Daarna gaat
de zon langzaam weer wat lager staan, en vanaf
20 uur is het weer donker.
Vergelijken we dit grafiekje met die van de
temperatuu r, helemaal linksboven, dan zie je dat
de temperatuur begint te stijgen zodra de zon
opkomt. Dit is natuurlijk niet toevallig, zoals je zult
begrijpen. Maar kijk nu eens naar de grafiek waar
"Relatieve vochtigheid" bij staat. Tijdens de
nachtelijke uurtjes is deze erg hoog, terwijl het
toch onbewolkt was. Zodra de zon opkomt zie je
de luchtvochtigheid enorm dalen (bedenk dat je in
Nederland aileen als het erg droog is onder de 50%
zult komen). Dit is misschien wat onverwacht. Ik
za l kort uitleggen hoe dat komt. Veel vocht in de
lucht betekent dat er veel waterdamp is.
Waterdamp kun je niet zien!
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Ais de luchtvochtigheid bijna 100% is, betekent
dat,datHerhiet nog meer waterdamp inde "lucht
kan komen. Gebeurt dat toch, dan wordt deze
waterdampweer gevvoOn water en zal het
regenen ... Noy> ishetzo, 9at warme, lucht rneer
waterdamp kan bevatten dan koude lucht. We
hebben gezien dat hetwarmerwerdzodra de zon
opkwam . Ais de hoeveelheid waterdamp gelijk
blijft ende temperatuur hoger is, dan kan erdus
meer waterdamp in ,de Iycht komen! Ais dat
mogelij k is, dan neemt de vochtigheid dus af.
(Misschien is het je al opgeva llen, maar als je de
grafiek van de temperatuur op zijn kop bekijkt, dan
heb
je
bijna
dezelfde
figuur
als
de
luchtvochtigheid! )
Dus: Lucht is vochtig -> Zon komt op ->
Temperatuur wordt hoger -> lucht kan meer
waterdamp bevatten door hogere temperatuur
- > er komt geen waterdamp bij - > de lucht is
relatief minder vochtig omdat de lucht meer waterdamp kan bevatten.
Dat het als het '5 nachts er koud is geweest ook
vochtig is, merk je d~ volgende ochtend vaak doordat het gras heel nat is. Ook zijn de ramen beslagen . En als je pech hebt, dan was het zo koud dat
de ramen niet aileen beslagen zijn, maar dat er een
laag ijs op ligt en dan mag je (of je ouders) de auto
gaan krabben. Dit komt doordat een raam vaak
iets kouder is dan de lucht even verderop. Vlak bij
het raam is het dus ook koud en de lucht die daar
is kan dus minder waterdamp bevatten. De waterdamp wordt dan gewoon water en dan krijg je een
soort "miniregenbuitje" tegen het raam aan!

I

I

I

lets anders dat we kunnen zien in figuur 1 is de
luchtdruk. Zoals je aan de getallen kunt zien die
erbij staan, zaten we die dag in een
hogedruk-gebied. Die dag bleef de luchtdruk maar
stijgen! Dat betekent meestal dat het de
volgende dagen ook nog droog weer is. Je kunt dit
niet zien, maar het was inderdaad het geval. Twee
dagen later mocht ik een fietsspeurtocht uitzetten
en toen heb ik in totaal 70 kilometer op de fiets
gezeten . Dat was inderdaad lekker warm!
De wind woei die dag niet zo hard, zoals je kunt
zien zo'n beetje tussen de 2 en 5 meter per
seconde. Dit is ongeveer windkracht 2 tot 3 . In de
windroos linksonder kun je zien van welke kant de
wind kwam.
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figuur 2

Helemaal in het midden was de richting om 12 uur
'5 nachts en hoe verder je naar buiten gaat, hoe
later het werd. De buitenste rand is 12 uur '5 nacht
aan het begin van de volgende dag. De wind
draaide dus van zuid naar noord. Maar echt een
du idelijke richting had hij niet. Dat is wei vaker zo
als de windkracht niet zo heel groot is.
Bijna aileen maar regen en wolken
Zo, dat was wei een fij ne dag voor ~ns, nietwaar?
Het kan ook anders. Dat zie je ' in het tweede
stukje met grafiekjes (figuur 2) . Die dag(in j uni
1999) had ik een wedstrijd en zoals je kunt zien
regende het nogal wat. Dit kun je zien in het
grafiekje met neerslag . Hoe steiler de grafiek, hoe
harder het heeft geregend. In totaal viel er die dag
ongeveer 7 millimeter. Tot een uur of 2 is middags
bleef het nog weI droog, maar daarna was het een
grote ellende. Reden om lekker met elkaar het weer
te vervloeken! De dag begon nog wei fraai. In de
nacht was het namelijk niet echt vochtig. Toen om
5 uur de zon opkwam, was het wei nog tamelijk
onbewolkt. Je kunt zien dat de "Instraling" in het
begin nog vrij snel omhoog gaat. AI snel werd het
bewolkt en de hele dag kwam de Instraling niet
hoger dan het getal 250. Vergelijk dat maar eens
met onze zonnige dag! (zie kadertekstje over de
betekenis van deze getallen) Het waaide die dag
ook nog behoorlijk. Tot 17 uur uit het zuidwesten,
daarna draaide de wind vrij snel naar het westen.
Interessant is misschien om even verder te kijken
naar het tijdstip rond 17 uur. Bij de Neerslag zien
we dat rond deze tijd de meeste regen viel omdat
de grafiek heel steil omhoog gaat. Het werd toen
ook behoorlijk donker, dit kun je weer bij de
Instraling zien.

Gelukkig zatikzelf toen in Roemeni~! \,L}; I~!~ekj~ ' .i n"
Twente watbetreftde bewolkingwel i goecite
zitten verg eleken metanderedelen,., itl Nederlancf
Dedag begon uiteraa rd heel normaal. De ', l on
kwam op, de temperatuur steeg en' de
luchtvochtigheid nam af (Niet meteen om. 6 \Jur,
waarschijnlijkwas het enigszins bewOlkt inde hele ·
vroege ochtend.) Aangezien de Instraling niet
helemaal mooi omhoog liep, moeten er',d ie dag
wei wat meer wolken geWeest :: zijn .: . die de
instraling van de zon soms wat beperkte.
Vlak voor 12 uu r zie je dat de instraling begint te
dalen. Om ongeveer half een ishet maximum
bereikt De instraling is nu nog maar ongeveer op
40, terwijl deze bij .volle zon tegen de 1000 zit,
zoals later op de dag weer zou blijken. De
oplettende rekenaars onder jullie snappen
waarschijnlijk meteen dat er dus maar 4°~o van de
zon nog te zien was en dus 96% verduisterd was.
Nou, dat klopte inderdaad wei aardig! Misschien is
het wei aardig om de vergelijking te maken met de
regenachtige dag. Toen op die dag om 17 uur de
enorme plensbui viel, was de instraling ongeveer
even hoog als tijdens het maximum van de
zonsverduistering in Nederland .. Dit kun je zien
aan de getalletjes die er bij staan. Ze zitten in beide
punten op ongeveer 40. Die 11 e bleef het verder
wei draog. In Roemenie kregen we in de late
uurtjes een gigantische regen- en onweersbui over
ens heen ...
Tijdens
de
zonsverduistering
daalde
de
temperatuur in totaal slechts twee graden, toch
een beetje tegenvallend misschien. Dat de
luchtvochtigheid steeg, is nu ook duidelijk te zien .
Zonsverduistering!
Ik had gehoopt dat er nog meer rare dingen te zien
Tot slot heb ik nog de grafiekjes van 11 augustus zouden zijn rand half een, maar het blijkt dat je
999 uitgedraaid. Wat was er die dag ook alweer? daarvoor toch een totale zonsverduistering moet
erdaad, de zonsverduistering. De grafiekjes hebben .
men uit Twente en daar was de eclips voor 95%
zlen.
Weer aan het eind
Wednesday. August 11, 1999
Wei, ik hoop dat jullie een beetje door aile
Inslralin W/m
grafiekjes en cijfertjes hebben kunnen heen lezen .
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luchtdrukken en luchtvochtigheid . Misschien moet
je het toch maar laten bij "kutweer",
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Zimbabwe een mooi weerstation bij zich heeft
zodat we daar wat nauwkeuriger kunnen kijken
lSO
.
ao.t
naar
het
weer
tijdens
een
totale
so
zonsverduistering.
·SO

De temperatuur daalde
zeer korte tijdeen paar
graden en, heel opvallend, de l uchtdruk gaat er
plotseling een klein beetje omhoog. Hoe kan de
luchtdruk nou omhooggaan? In dit geval zit het
zo: als lucht kouder wordt, dan krimpt de lucht een
beetje in. Een gevolg is dan dat er ruimte is voor
andere lucht orn er naar toete stromen. Dit
gebeurt dan ook. Op die manier is er dus even
meer lucht aanwezig dan daarvoor. Enc3ls ergens
meer lucht aanwezig is, dan heblje dusle maken
met een hog ere luchtdruk. Er was dus in korte tijd
een luchtdrukverschil. "Zoals ik al zei, geven gratere
luchtdrukverschillen meerwind. En als je nou goed
b1kt bij de windsnelheid, dan zie je ook dat de
wind op dit moment van de dag het
hardste woei ... !
Dan nog even iets over de luchtvochtigheid . Je zou
misschien verwachten dat het ,pas regent als de
luchtvochtigheid100% is. Zoals je kunt zien, is dat
niet zoo De luchtvochtigheid die je hier ziet, is aan
de grand gemeten, terwijl er op de hoogte van de
wolken best een andere vochtigheid kan zijn. De
wolken zitten immers wat hoger, daar is het wat
kouder dan aan de grand, dus heb je er een hogere
luchtvochtigheid. Daarom regent het ook als je
minder dan 100% luchtvochtigheid meet.
Tot slot kan ik nog zeggen dat ik, toen ik om acht
uur 's avonds weer terug naar huis ging, enorm zat
t e balen. Misschien heb je al aan de instraling
:kunnen zien dat deze niet ging dalen, terwijl je dit
wei zou verwachten aan het eind van de dag .
Inderdaad, het zonnetjes kwamachter de wolken
t evoorsch ij n ...
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figuur 3

