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Woord vooraf

Het einde is in zicht! Met de laatste hand aan deze thesis stel ik op een paar examens na een

einde aan mijn universitaire opleiding. Een groot deel van dit schooljaar heb ik me ingezet

voor dit werk. Voornamelijk dan in het tweede semester, ... . Het eerste semester bracht

ik namelijk door als Erasmusstudent in Toulouse. Hiervoor wil ik alvast mijn promotor en

tutor, Valentijn Pauwels en Bruno Samain bedanken, dat ze me de mogelijkheid boden deze

onvergetelijke ervaring te combineren met mijn thesis. Tevens wil ik hen bedanken voor het

veelvuldig nalezen van mijn tekst, want ik weet dat schrijven ver van mijn sterkste kant is.

Ik heb voor dit thesisonderwerp gekozen aangezien het naar mijn mening een kruispunt is

van interessante vakgebieden als hydrologie, meteorologie en klimatologie. Ik had het grote

geluk dat ik grote, ’propere’ datasets ter beschikking heb gekregen, dit in tegenstelling tot

wat ik gehoord heb van sommige medestudenten. Natuurlijk komt het er dan op aan om

interessante informatie te halen uit deze data. Een hydroloog moet ten deze tijde, zoals in

bijna alle takken van de wetenschap, eerder een goede dataverwerker zijn dan een ’hydroloog’.

Dit heb ik ervaren: na deze thesis heb ik meer het gevoel dat ik weet hoe ik op zoek kan gaan

naar de werking van bepaalde processen, wat hier ’toevallig’ het evapotranspiratieproces is,

aan de hand van wiskundig en computationeel geknutsel (of geklunsel!?) dan dat ik weet hoe

het evapotranspiratieproces zich op bepaalde schalen gedraagt (nog zoiets om zijn hoofd over

te breken). Hierop verder bouwend denk ik dat ik me eerder de methoden van deze thesis

zal herinneren dan de resultaten ervan. Eén ding is zeker, ik heb ook dit jaar weer eens wat

bijgeleerd...

Geert Geessels, 5 juni 2012
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Samenvatting

Deze masterproef is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel worden verschillende topics

onderzocht met betrekking tot de referentie-evapotranspiratie op basis van vijftigjarige mete-

orologische tijdreeksen van zeven meetstations in België. Het tweede deel handelt over metho-

den ter bepaling van de actuele evapotranspiratie en de relatie met referentie-evapotranspiratie

voor een proefveld in Ternat.

Er worden verschillende methoden ter bepaling van de referentie-evapotranspiratie vergele-

ken met de internationale standaardmethode (de Penman-Monteith methode). De nationale

standaardmethode van België, zijnde de methode van het KMI, wordt echter onderworpen

aan een nauwkeurigere vergelijking met de methode van Penman-Monteith. Vervolgens wordt

een gevoeligheidsanalyse van de referentie-evapotranspiratie (via het Penman-Monteith mo-

del) voor enkele meteorologische variabelen uitgevoerd. Dit wordt enerzijds via de methode

volgens McCuen [1974] en anderzijds via een eigen ontwikkelde methode volbracht. Hierbij

aansluitend wordt dan een trendanalyse op jaarbasis, op maandbasis en een detrendanalyse

uitgevoerd. Tenslotte wordt voor dit eerste deel gekeken welke ruimtelijke patronen gekoppeld

kunnen worden aan de voorafgaande resultaten.

Het tweede deel omvat de vergelijking van de Bowen-Ratio methode met de eddy-covariance

methode met betrekking tot de bepaling van de actuele evapotranspiratie en de sluiting van

de energiebalans voor de eddy-covariance methode. Tenslotte wordt de temporele relatie

tussen actuele en referentie-evapotranspiratie onderzocht om dit vervolgens in verband te

brengen met het jaarlijks bodemvochtverloop. Voor dit tweede deel worden tijdreeksen voor

een periode van juni 2009 tot en met december 2011 gebruikt. Deze data zijn afkomstig van

twee eddy-covariance en één Bowen-Ratio station in Ternat, bekomen in functie van onderzoek

gevoerd door het Laboratorium voor Hydrologie en Waterbeheer (UGent).
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Deze studie gaat over evapotranspiratie in België. Evapotranspiratie omvat de verdamping

vanaf een bodem- maar ook vanaf een vegetatief oppervlak. Een eerste drijfveer van de evapo-

ratie is de toelevering van warmte-energie met als belangrijkste factor de zonnestraling. Een

tweede drijfveer is de gradiënt van de luchtvochtigheid en de windsnelheid boven het opper-

vlak. De transpiratie gebeurt via de vegetatie welke via haar wortels het water aan de bodem

ontrekt om het vervolgens als waterdamp via de stomata in de atmosfeer te sturen. Evapo-

transpiratie vanaf het aardoppervlak maakt wereldwijd gemiddeld 62% uit van de neerslag

die op de continenten valt, een belangrijke factor dus binnen de hydrologische cyclus [Pau-

wels, 2009]. Ondanks het belang van deze factor gaat hiermee toch veel onzekerheid gepaard.

Voornamelijk het probleem van goede metingen maakt een betrouwbare modellering van dit

proces moeilijk (evapotranspiratie meten is duur en minder praktisch dan bijvoorbeeld het

meten van neerslag).

Daar evapotranspiratie een centraal begrip is in deze studie worden hieronder enkele definities

betreffende evapotranspiratie geponeerd. Er wordt in de literatuur namelijk een onderscheid

gemaakt tussen actuele, potentiële en referentie-evapotranspiratie.

Definitie 1. De actuele evapotranspiratie is de hoeveelheid geëvaporeerd en getranspireerd

water vanaf een oppervlak onder actuele meteorologische voorwaarden en bij de actuele bo-

demvochtvoorwaarden [ Lab ↪edzki et al., 2011].

Definitie 2. De potentiële evapotranspiratie is de hoeveelheid geëvaporeerd en getranspireerd

water vanaf een oppervlak onder actuele meteorologische voorwaarden en bij een ongelimi-

teerde watervoorziening vanuit de bodem [ Lab ↪edzki et al., 2011].

Definitie 3. De referentie-evapotranspiratie is de evapotranspiratie vanaf een referentieop-

pervlak onder actuele meteorologische voorwaarden en bij een ongelimiteerde watervoorziening

vanuit de bodem [Allen et al., 1998].

1



2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING

Uit definitie 3 volgt dat de referentie-evapotranspiratie eigenlijk de potentiële evapotranspi-

ratie is bij een vastgesteld referentieoppervlak. De meest gebruikte definitie voor een refe-

rentieoppervlak is deze zoals voorgesteld door de Food and Agriculture Organization of the

United Nations (FAO):

Definitie 4. Het referentieoppervlak is een hypothetisch oppervlak met een ’referentiegewas’

met een hoogte van 0.12 meter, een constante oppervlakteweerstand van 70 s
m en een albedo

van 0.23. Het referentieoppervlak bestaat uit een goed gëırrigeerd, groen grasoppervlak van

uniforme hoogte, in actieve groei en met een volledige beschaduwing van het onderliggende

grondoppervlak [Allen et al., 1998].

Dit werk bestaat uit twee delen. Het onderwerp en de gebruikte data van ieder deel worden

in de volgende twee onderdelen kort beschreven.

1.1 Onderwerp en data deel 1

Het eerste deel handelt over referentie-evapotranspiratie in België. Het evapotranspiratiepro-

ces is duidelijk een minder sporadisch proces dan het neerslagproces en zou dus een minder

complexe analyse met zich meebrengen [Ntegeka et al., 2008]. Toch is er nog veel onduidelijk-

heid over dit proces en rijzen er vragen als: hoe kan dit proces goed gemodelleerd worden?

Welke variabelen sturen dit proces, op meteorologische (orde van enkele weken) maar ook

op klimatologische schaal (orde van jaren)? Laat de verandering van het klimaat zich reeds

voelen op het niveau van evapotranspiratie? Dit zijn vragen die voor het Belgisch grond-

gebied weinig beantwoord zijn in de literatuur en dit in tegenstelling tot onderzoek dat het

neerslagproces betreft (bijvoorbeeld in Ntegeka et al. [2008]). Daarom wordt er in dit eerste

deel van deze masterproef getracht, aan de hand van Belgische meteorologische data, inzicht

te krijgen in deze vragen.

De gebruikte data voor dit deel werden bekomen via de meteorologische dienst van Belgo-

control. Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf dat de veiligheid van het luchtverkeer

verzekert in het luchtruim waarvoor België verantwoordelijk is. De meteorologische dienst

van Belgocontrol heeft als hoofdopdracht meteorologische inlichtingen te verschaffen voor de

luchtvaart conform internationale reglementeringen zoals die voorgeschreven en bewaakt wor-

den door de International Civil Aviation Organisation (ICAO) en de World Meteorological

Organisation (WMO) [Belgocontrol, 2012]. De meteorologische data gebruikt in deze stu-

die zijn afkomstig van zeven meetstations. Al deze meetstations, waarvan enkele gegevens

opgenomen zijn in tabel 1.1, liggen verspreid over zeven luchthavens in Belg̈ıe. De gemeten

meteorologische variabelen die gebruikt zijn in deze studie zijn weergegeven in tabel 1.2.

Aangezien de meetfrequentie van ieder station één keer per drie uur was, werden van alle
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station breedte- lengte- hoogte- observatie-

graad [N] graad [O] ligging [m AMSL] periode

Antwerpen (Deurne) 51◦12’ 4◦28’ 12 1948-2006

Brussel nationale luchthaven (deel 1) 50◦54’ 4◦32’ 38 1945-1979

Brussel nationale luchthaven (deel 2) 50◦54’ 4◦32’ 56 1980-2006

Charleroi (Gosselies) 50◦28’ 4◦27’ 187 1962-2006

Luik (Bierset) 50◦39’ 5◦28’ 201 1954-2006

Oostende 51◦12’ 2◦52’ 4 1955-2006

Saint-Hubert 50◦02’ 5◦24’ 563 1946-2006

Spa (La Sauvenière) 50◦29’ 5◦55’ 470 1950-2006

Tabel 1.1: Informatie betreffende de zeven Belgische meetstations. Het meetstation van Brussel is

verplaatst bij de overgang van 1979 naar 1980. De hoogteligging is uitgedrukt in m AMSL

(Above Mean Sea Level).

variabele symbool eenheid

luchttemperatuur Ta
◦C

dauwpunttemperatuur Td
◦C

luchtdruk op stationsniveau P hPa

luchtdruk op zeeniveau P0 hPa

windsnelheid op hoogte z uz
m
s

bewolkingsgraad ν octa

tijdstip van de meting t jaar, maand, dag, uur

Tabel 1.2: De gemeten meteorologische variabelen die gebruikt zijn in het eerste deel van deze mas-

terproef. Voor alle metingen van uz is z = 10 m, waarbij z de hoogte boven het aardop-

pervlak is.
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variabelen en voor alle stations eerst de daggemiddelde waarden berekend. Voor de luchttem-

peratuur en de relatieve vochtigheid (berekend op basis van Ta en Td) werd tevens voor iedere

dag de minimum- en de maximumwaarde berekend. De meeste modellen voor referentie-

evapotranspiratie zijn namelijk ontworpen op basis van daggemiddelde waarden van meteoro-

logische variabelen (maar soms dus ook op minimale en maximale waarden). Deze bekomen

tijdreeksen van daggemiddelde variabelen en maximale en minimale waarden werden dus

als basisdata voor deze studie gebruikt (i.e.: de drie-uurlijkse dataset werd slechts éénmaal

gebruikt om ze om te zetten naar de daggemiddelde, maximale en minimale waarden).

Vooreerst worden verschillende methoden ter bepaling van de referentie-evapotranspiratie met

elkaar vergeleken. Een groot deel van deze methoden heeft namelijk weinig inputvariabelen

nodig en is dus met enkele eenvoudige metingen te gebruiken ter schatting van de referentie-

evapotranspiratie. Indien de afwijkingen van de eenvoudigere methoden niet groot zijn ten

opzichte van de standaardmethoden, die complexer zijn, kan dit van praktisch en financieel nut

zijn. Vervolgens wordt een meer uitvoerige vergelijking gemaakt tussen de Penman-Monteith

methode en de KMI methode (de methode van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van

België). Dit laatste heeft als doel respectievelijk de internationale standaardmethode te ver-

gelijken met de nationale standaardmethode van België. In de hieropvolgende analyses zal

steeds verder gewerkt worden met de Penman-Monteith methode.

Om na te gaan in welke mate de output van het Penman-Monteith model gevoelig is voor

bepaalde inputvariabelen wordt er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Voor deze gevoelig-

heidsanalyse worden verschillende methoden toegepast en met elkaar vergeleken. Hiermee

samenhangend wordt dan een temporele trendanalyse uitgevoerd op zowel de inputvariabe-

len als op de ouputvariabele (i.e.: de referentie-evapotranspiratie) om na te gaan in welke

mate klimatologische effecten reeds zichtbaar zijn op vlak van referentie-evapotranspiratie en

waaraan die toe te schrijven zouden kunnen zijn. Tenslotte wordt op een meer kwalitatieve

manier de ruimtelijke verdeling in België van de resultaten van de vorig vermelde analyses

besproken.



1.2. ONDERWERP EN DATA DEEL 2 5

1.2 Onderwerp en data deel 2

Het tweede deel van deze masterproef handelt over de actuele evapotranspiratie boven gras-

land. Grasland is niet weg te denken uit ons sterk versnipperd landschap en kan een grote

bijdrage leveren op het vlak van de ecologische waarde van het landschap. Een goed beheer

van grasland is onlosmakelijk verbonden met de kennis van de hydrologische balans over het

grasland [Gavin and Agnew, 2004]. Aangezien het meten, begrijpen en modelleren van eva-

potranspiratie hierbij een sleutelrol speelt is het noodzakelijk hier dieper op in te gaan. In

deze masterproef wordt er dieper ingegaan op enerzijds twee methoden ter bepaling van de

actuele evapotranspiratie en anderzijds op het verband tussen de referentie-evapotranspiratie

en de actuele evapotranspiratie boven grasland. Het referentie-oppervlak (zie definitie 4) is

zelf een grasoppervlak, waardoor het interessant is de vergelijking te maken van de actuele

met de referentie-evapotranspiratie.

De gebruikte data voor dit deel werden bekomen via een Bowen-Ratio station [Campbell

Scientific Inc., 2005a] en via twee eddy-covariance stations [Campbell Scientific Inc., 2005b].

Deze drie toestellen stonden opgesteld in een weide gelegen ten zuidoosten van Ternat ten

dienste van een meetcampagne opgezet door het Laboratorium voor Hydrologie en Water-

beheer (UGent). De meetinstrumenten van het Bowen-Ratio station (BR) en van het eerste

eddy-covariance station (EC1) werden tezamen geplaatst op één opstelling op de hoek van het

grasland (zie figuur 1.1). Het tweede eddy-covariance station (EC2) stond ongeveer 50 meter

ten noordoosten van het eerste. De positie en oriëntatie van de stations op het meetveld

staan gevisualiseerd op onderstaande figuur. Naast deze drie meetstations, waarbij BR en

EC1 dus op dezelfde plaats stonden, werd het volumetrisch bodemvochtgehalte θ [−] gemeten

aan de hand van TDR-sondes op verschillende dieptes. Een eerste triplet TDR’s werd bij BR

gëınstalleerd, waarbij sondes geplaatst werden op 0.1, 0.2 en 0.5 meter diepte (ten opzichte

van het grondoppervlak) met een temporele resolutie van tien minuten. Een tweede triplet

werd geplaatst bij EC2. Hierbij werden de TDR-sondes gëınstalleerd op 0.1, 0.2 en 0.5 meter

diepte met een temporele resolutie van één minuut.

Voor de neerslag werden uurlijkse neerslagwaarden [mm] van een meetstation in Liedekerke

(ongeveer 6 km ten westen van Ternat), gebruikt. Deze werden bekomen via www.hydronet.

be.

Zowel voor BR, EC1 en EC2 werden tienminutelijkse data ter beschikking gesteld door het

Laboratorium voor Hydrologie en Waterbeheer (UGent). In beide eddy-covariance stations

zit een verwerkingsprogramma dat de ruwe hoogfrequente data (10 Hz) omzet naar de tien-

minutelijkse data. Het is echter ook mogelijke de hoogfrequente data zelf te verwerken. Dit

werd voor beide eddy-covariance stations uitgevoerd met behulp van het softwarepakket TK2

[Mauder and Foken, 2004], hieruit kwamen halfuurlijkse databestanden. Tot slot werden deze

www.hydronet.be
www.hydronet.be
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Figuur 1.1: Oriëntatie en positie van de meetstations op het meetveld in Ternat. BR is het Bowen-

Ratio station, EC1 en EC2 respectievelijk het eerste en het tweede eddy-covariance

station. De rode lijn wijst op de aanwezigheid van een verhoogde berm tussen het

grasland en de akker die invloed zou kunnen hebben op de metingen van BR en EC1.

vijf datasets (BR, EC1, EC2, EC1TK2 en EC2TK2) omgezet naar datasets met tijdreeksen

van uurgemiddelde waarden.

In tabel 1.3 staat een overzicht van de belangrijkste variabelen per type station die in be-

schouwing werden genomen voor deze studie.

BR EC

Rn
[
W
m2

]
nettostraling H

[
W
m2

]
voelbare warmteflux-

U
[
m
s

]
windsnelheid dichteid

dir(uh) [◦] windrichting λE
[
W
m2

]
latente warmteflux-

Ta [◦C] droge boltemperatuur dichtheid

Td [◦C] dauwpunttemperatuur U = |uh|
[
m
s

]
windsnelheid

RH [−] relatieve vochtigheid dir(uh) [◦] windrichting

Ts [◦C] bodemtemperatuur

G
[
W
m2

]
bodemwarmtefluxdichtheid

Tabel 1.3: Overzicht van de belangrijkste variabelen uit de data, horende bij ieder type station. EC

is geldig voor EC1, EC2, EC1TK2 en EC2TK2.

Met behulp van bovenstaande data werd voor het Bowen-Ratio station de actuele evapot-

ranspiratie berekend en vergeleken met de resultaten van de eddy-covariance methode. Deze

vergelijking werd enkel voltrokken met de datasets EC1 en EC2 aangezien deze langere en



1.2. ONDERWERP EN DATA DEEL 2 7

volledigere tijdreeksen bevatten dan EC1TK2 en EC2TK2. Indien de verschillen niet te groot

zijn kan men zeggen dat de Bowen-Ratio metingen volstaan ter berekening van de actuele

evapotranspiratie. Drexler et al. [2004] vermeldt namelijk dat eddy-covariance systemen als

groot nadeel hebben dat het dure installaties zijn die veel onderhoud vragen in tegenstelling

tot de Bowen-Ratio stations.

Er werd gekeken in welke mate de actuele evapotranspiratiewaarden tussen beide eddy-

covariance stations (EC1 en EC2) verschillen en onderzocht wat de mogelijke oorzaken van

eventuele verschillen zouden kunnen zijn. Eveneens werd het effect nagegaan van de primaire

dataverwerking van de hoogfrequente data van beide eddy-covariance stations door de output

van de rechtstreekse data van de stations te vergelijken met deze bekomen na de verwerking

van de ruwe data via TK2 (i.e.: een vergelijking tussen de datasets EC1 en EC1TK2 enerzijds

en tussen EC2 en EC1TK2 anderzijds).

Tenslotte werd het verband tussen referentie-evapotranspiratie en de actuele evapotranspiratie

bestudeerd, samen met de invloed van neerslag en bodemvocht op deze relatie. Zo wordt er

bekeken welk verband bestaat tussen deze variabelen en de verhouding tussen ETr en ETa.



Hoofdstuk 2

Referentie-evapotranspiratie in

België

2.1 Verschillende vergelijkingen ter bepaling van ETr

In de literatuur zijn er heel wat methoden ter bepaling van de referentie-evapotranspiratie

(ETr) beschreven. De internationaal aanvaarde standaardmethode is de Penman-Monteith

methode [Allen et al., 1998]. Het nadeel van deze methode is dat ze veel verschillende me-

teorologische variabelen nodig heeft. Om deze reden zijn er in het verleden eenvoudigere

methoden opgesteld die een kleiner aantal gemeten inputvariabelen vereisen. De methoden

die in deze studie vergeleken worden zijn op te delen in drie categorieën: de combinatie-

methoden, de stralingsgebaseerde methoden en de temperatuursgebaseerde methoden. Het

onderscheid tussen de verschillende methoden wordt dus gemaakt op basis van de vereiste

inputvariabelen.

In het kader hieronder staan de vergelijkingen van de verschillende methoden, die in dit werk

beschouwd worden, opgelijst. Het is belangrijk op te merken dat dit de hoofdvergelijkingen

van de verschillende methoden zijn. In de meeste gevallen zijn er ook nevenvergelijkingen,

die zelf ook van empirische of semi-empirische aard zijn, verbonden met deze hoofdvergelij-

kingen. De nevenvergelijkingen modelleren meestal moeilijk meetbare inputvariabelen van de

hoofdvergelijkingen op basis van variabelen die rechtstreeks meetbaar zijn, zo kan bijvoor-

beeld de verzadigde dampdruk via een empirische relatie berekend worden op basis van de

luchttemperatuur. Vaak verschillen de eenheden van dezelfde inputvariabelen voor verschil-

lende empirische vergelijkingen, ten koste van het praktisch gebruik van deze vergelijkingen.

De ouput van ieder hoofdmodel (i.e.: de referentie-evapotranspiratie) is voor deze studie wel

steeds uitgedrukt in mm
dag . Voor een volledige beschrijving van de methoden wordt verwezen

8
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naar appendix A waarin tevens alle nevenvergelijkingen en eenheden worden opgenomen. De

fluxdichtheid van de warmte door het grondoppervlak wordt in deze studie verwaarloosbaar

verondersteld op dagniveau (G ≈ 0), wat volgens Allen et al. [2005] een geringe invloed op de

resultaten heeft.

1. Combinatiemethoden: Penman-Monteith [Monteith, 1965] (vergelijking 2.1), ASCE

Penman-Monteith [Allen et al., 1998] (vergelijking 2.2), KMI [Bultot and Dupriez,

1974] (vergelijking 2.3).

PM: ETr =
1

λ

∆(Rn −G) +
ρaCp

ra
(es − ea)

∆ + γ
(

1 + rs
ra

) (2.1)

ASCE PM: ETr =
0.408 · ∆ (Rn −G) + γ 900

Ta+273u2 (es − ea)
∆ + γ (1 + 0.34u2)

(2.2)

KMI: ETr = f

(
∆ (Rn−G)

λ + γ(a+ b ·u2)(es − ea)
∆ + γ

)
(2.3)

2. Stralingsgebaseerde methoden: Modified Makkink [Hansen, 1984] (vergelijking 2.4),

Priestley-Taylor [Priestley and Taylor, 1972] (vergelijking 2.5).

MA: ETr = 0.7
∆

∆ + γ

Rs
λ

(2.4)

PT: ETr = α1
∆

∆ + γ

Rn
λ
− 0.12 (2.5)

3. Temperatuursgebaseerde methoden: Hargreaves [Hargreaves, 1994] (vergelijking

2.6), Blaney-Criddle [Blayney and Criddle, 1950] (vergelijking 2.7).

HG: ETr = 0.0023 · 0.408Ra (Tmax − Tmin)0.5
(
Tmax + Tmin

2
+ 17.8

)
(2.6)

BC: ETr = aBC + bBC · p (0.46Ta + 8.13) (2.7)

2.1.1 Vergelijking van de verschillende methoden ter bepaling van de ETr

Zeven vergelijkende statistieken werden telkens berekend tussen de Penman-Monteith me-

thode en een andere methode, dit aangezien de Penman-Monteith methode aanvaard wordt

als de internationale standaardmethode. Er wordt dus voor iedere methode (de zes laatste

methoden van het kader in de vorige paragraaf) nagegaan in welke mate deze overeenstemt

met de internationale standaardmethode. De statistieken werden berekend voor dagelijkse,
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maandelijkse (lees maandsommen) en jaarlijkse (lees jaarsommen) evapotranspiratiewaarden

voor alle stations.

De vergelijking van de verschillende methoden werd uitgevoerd op basis van zeven statistieken

(welke tevens gebruikt zijn in [Gavilán et al., 2008]): mean bias error (MBE), root mean square

difference (RMSD), relative mean bias error (RMBE), bias ratio (BR), helling (â), intercept

(b̂), determinatiecoëfficiënt (R2). De helling, het inctercept en de determinatiecoëfficiënt horen

bij een lineaire regressie tussen de tijdreeks bekomen via de Penman-Monteith methode en

een tijdreeks bekomen via één van de zes andere methoden.

De formules gebruikt ter berekening van de statistieken staan hieronder vermeld (vergelij-

king 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13 en 2.14). Hierbij stellen x en y de tijdreeksvectoren voor van

respectievlijk de referentie-evapotranspiratie volgens de Penman-Monteith methode en de

referentie-evapotranspiratie volgens één van de zes andere methoden. x en y zijn het gemid-

delde van de elementen van respectievelijk x en y. Het aantal elementen N van x en y nam

volgende waarden aan in deze studie: 22626 (dagbasis), 744 (maandbasis), 62 (jaarbasis). Er

moet opgemerkt worden dat voor verschillende stations de eerste jaren geen metingen voor-

handen waren (zie verschil in meetperiodes in tabel 1.1). Hier werd vanzelfsprekend rekening

mee gehouden in de berekeningen door enkel de gemeenschappelijke jaren tussen de stations

(i.e. jaren met metingen) te beschouwen.

MBE =

N∑
i=1

(yi − xi)

N
= y − x (2.8)

RMSD =

(
1

N
(y − x)T (x− y)

)0.5

(2.9)

RMBE =
MBE

x
(2.10)

BR =
y

x
(2.11)

Het opgestelde enkelvoudige lineaire regressiemodel tussen de tijdreeks volgens de Penman-

Monteith methode en deze volgens één van de zes andere methoden heeft volgende vorm:

yi = axi + b+ εi met εi ∼ N (0, σ2) voor i ∈ {1, . . . , N} (2.12)

De parameters a en b worden telkens geschat als â en b̂ zoals weergegeven in onderstaande

vergelijking. ŷ en ŷ zijn respectievelijk de ouput van het regressiemodel en het gemiddelde

van deze output. In vergelijking 2.14 staat de definitie van de determinatiecoëfficiënt zoals

die gehanteerd is in deze studie.

[
â

b̂

]
=
(
XTX

)−1
XTy met X =


1 x1
...

...

1 xN

 (2.13)
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R2 =

(
N∑
i=1

(
ŷi − ŷ

)
(yi − y)

)2

N∑
i=1

(
ŷi − ŷ

)2 N∑
i=1

(yi − y)2

(2.14)

2.1.2 Resultaten

In tabel 2.1 staat de gemiddelde referentie-evapotranspiratie (dagelijkse, maandelijkse en

jaarlijkse) over alle jaren heen voor Brussel. De Blaney-Criddle, de KMI en de Hargreaves

methode blijken de PM methode te overschatten. Opmerkelijk is dat op basis van tabel 2.1

de KMI methode afwijkt van de PM methode, terwijl deze eerste methode net voor België

gekalibreerd is [Bultot and Dupriez, 1974]. De Modified Makkink methode benadert de PM

methode (althans wat het gemiddelde betreft). Stralingsmethodes hebben voor deze data

gemiddeld de neiging tot een onderschatting te leiden, en temperatuursmethodes tot een

overschatting. De ASCE PM methode sluit het best aan bij de PM methode op basis van het

gemiddelde.

Combinatie Straling Temperatuur

ETr PM ASCE PM KMI MA PT HG BC

Dagelijks mm
dag 1.81 1.80 1.86 1.79 1.71 1.93 1.98

Maandelijks mm
maand 53.34 52.95 54.84 52.72 50.36 56.85 58.26

Jaarlijks mm
jaar 662.01 657.11 679.83 654.40 625.31 705.05 723.80

Tabel 2.1: ETr: de gemiddelde (dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse) referentie-evapotranspiratie

over alle jaren heen voor Brussel voor de zeven methoden.

Uit tabel 2.2 kan men stellen op basis van de determinatiecoëfficiënt R2 dat de combinatieme-

thoden (ASCE PM en KMI) een betere fit leveren in de lineaire regressie met de PM methode

dan de andere methoden. Ook dit is het geval voor de KMI methode, en dus moet men de

overschatting van deze methode ten opzichte van de PM methode in tabel 2.1 nuanceren.

Tevens blijkt de helling â niet veel af te wijken van 1 voor de combinatiemethoden, dit terwijl

de Blaney-Criddle methode een te hoge helling heeft, waardoor een systematische overschat-

ting van de methode van gemiddeld 30 percent kan verwacht worden ten opzichte van de

PM methode. Hoewel de waarden in tabel 2.1 voor de Modified Makkink methode niet veel

afwijken van deze van de Penman-Monteith methode wijzen de regressiestatistieken uit tabel

2.2 echter op een minder goede fit van deze methode dan de combinatiemethoden. Men kan

dus als conclusie trekken dat de combinatiemethoden het meest de PM methode benaderen

in hun ’gedrag’ (op basis van de fitkwaliteit uitgedrukt via de determinatiecoëfficiënt R2) en
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dus een betere fit leveren. Om te discrimineren tussen de ASCE PM en de KMI methode

wordt er gebruik gemaakt van RMSD, welke lager blijkt te zijn voor de ASCE PM methode.

Dit laatste lijkt logisch in zekere zin, aangezien de ASCE PM vergelijking sterker lijkt op de

vorm de Penman-Monteith vergelijking dan dat het geval is voor de vergelijking van de KMI

methode. De stralingsmethoden doen het minder goed wat accuraatheid en precisie betreft

op dagniveau, maar gemiddeld gezien (op basis van jaargemiddelde) doen deze methoden het

niet slecht (wel eerder onderschatting van de PM methode). Hetzelfde geldt voor de tempe-

ratuurgebaseerde methoden: deze leveren echter gemiddeld gezien eerder een overschatting

van de PM methode, maar vertonen ook een grotere bias.

Combinatie Straling Temperatuur

statistiek ASCE PM KMI MA PT HG BC

MBE -0.01 0.05 -0.02 -0.1 0.12 0.17

RMSD 0.02 0.24 0.4 0.51 0.53 0.63

RMBE -0.01 0.03 -0.01 -0.06 0.06 0.09

BR 0.99 1.03 0.99 0.94 1.06 1.09

â 0.99 0.98 0.96 1.11 1.08 1.37

b̂ 0 0.08 0.05 -0.3 -0.03 -0.51

R2 1 0.97 0.91 0.9 0.89 0.96

Tabel 2.2: De berekende statistieken ter vergelijking van de PM methode met de overige methoden.

De statistieken hier weergegeven, zijn op basis van de dagelijkse ETr-waarden berekend.

Figuur 2.1: De gemiddelden van de maandsommen van ETr over alle jaren heen voor de zeven

verschillende methoden voor Brussel.

Uit figuur 2.1 kan opgemaakt worden dat de onder- en overschattingen van de verschillende

methoden ten opzichte van de Penman-Monteith methode respectievelijk hoofdzakelijk plaats-

vinden in de winter en de zomermaanden. De combinatiemethoden hebben hier duidelijk min-

der onder te leiden, hoewel de methode van het KMI toch een kleine overschatting vertoont

in de maanden mei en juni.
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2.2 De Penman-Monteith methode v.s. de methode van het

KMI

De methode van het KMI wordt in België beschouwd als de nationale standaardmethode

ter bepaling van de dagelijkse referentie-evapotranspiratie [Bultot et al., 1983]. Zoals echter

blijkt uit onderdeel 2.1.2 verschilt deze combinatiemethode van de PM methode. Daar de

PM methode op internationaal niveau aanvaard wordt als de standaardmethode, wordt er

hier onderzocht waaraan de verschillen te wijten kunnen zijn.

2.2.1 Methode

In de combinatiemethoden komen duidelijk twee termen naar voor die sturend zijn voor

de referentie-evapotranspiratie. De eerste term is het deel van de ETr te wijten aan de

straling: de stralingsterm ETrR. De tweede term is het deel van de ETr te wijten aan het

turbulent, diffusief transport van waterdamp: de aerodynamische term ETrA. Het is mogelijk

vergelijking 2.1 en 2.3 te schrijven als som van deze twee termen. In vergelijking 2.15 en 2.16

kan de opdeling van de totale referentie-evapotranspiratie in zijn beide factoren beschouwd

worden voor respectievelijk de Penman-Monteith methode en de KMI methode.

PM: ETr = ETrR + ETrA =
1

λ

∆Rn

∆ + γ
(

1 + rs
ra

) +
1

λ

ρaCp

ra
(es − ea)

∆ + γ
(

1 + rs
ra

) (2.15)

KMI: ETr = ETrR + ETrA = f
∆

∆ + γ

Rn
λ

+ f
γ(a+ bu2)

∆ + γ
(es − ea) (2.16)

De stralingsterm en de aerodynamische term onderscheiden zich vooral op basis van enerzijds

de bewolkingsgraad ν [octa] en het tijdstip in het jaar en anderzijds de windsnelheid en

het verschil tussen Ta en Td. Ter vergelijking van de verschillende termen werd voor ieder

station MBE, â, b̂ en R2 berekend op basis van de tijdreeksen van de componenten. Deze

analyses werden voltrokken volgens vergelijking 2.8, 2.13 en 2.14 (in de veronderstelling dat

y overeenstemt met een tijdreeks volgens de PM methode en x met de KMI methode).

2.2.2 Resultaten

Uit figuur 2.2 valt er op te merken dat het verschil tussen ETr(t) volgens de PM en de KMI

methode eerder beperkt is. De verschillen blijken wel in de twee afzonderlijke componenten

tot uiting te komen: de KMI methode blijkt de stralingsfactor van de PM methode (ETrR) te

overschatten en de aerodynamische factor (ETrA) te onderschatten. De over- en onderschat-

ting elimineren elkaar min of meer zodat het effect op de totale referentie-evapotranspiratie
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Figuur 2.2: ETr(t), ETrR(t), ETrA(t), respectievelijk de totale referentie-evapotranspiratie, de

referentie-evapotranspiratie te wijten aan de straling en de referentie-evapotranspiratie

te wijten aan de aerodynamische effecten.
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beperkt blijft. De statistieken in tabel 2.3 bevestigen dit: MBE is negatief voor ETrR en

positief voor ETrA met een min of meer gelijke absolute waarde. De KMI methode overschat

gemiddeld gezien de PM methode wat de stralingscomponent betreft, en vice versa wat de

aerodynamische component betreft (op basis van MBE). Gelijkaardige conclusies kunnen ge-

trokken worden op basis van â: de helling van de lineaire regressie tussen de PM (y) en de

KMI methode (x) voor de stralingscomponent is kleiner dan één, in de stralingscomponent

overschat de KMI methode dus de PM methode (en vice versa voor de aerodynamische com-

ponent). De waarden van de determinatiecoëfficiënt voor beide componenten zijn eerder aan

de hoge kant wat wil zeggen dat er een sterk lineair verband bestaat tussen beide methoden

voor iedere component. Dit laatste samen met de lage en hoge waarden van â leidt tot de

conclusie dat er een systematische lineaire afwijking bestaat tussen beide methoden voor de

componenten ETrR en ETrA. Deze systematische afwijking in iedere component is zodanig

dat voor ETr een eerder geringe afwijking wordt gevonden: de waarde van â voor ETr ligt

dicht bij 1 met een hoge R2.

statistiek stat(ETrR) stat(ETrA) stat(ETr)

MBE -0.36 0.31 -0.048

â 0.83 1.74 0.98

b̂ -0.14 -0.054 -0.016

R2 0.96 0.94 0.97

Tabel 2.3: De waarden van de statistieken ter vergelijking van ETr(t), ETrR(t) en ETrA(t). Statis-

tieken op basis van dagelijkse tijdreeksen in de veronderstelling dat y en x respectievelijk

overeenstemmen met tijdreeksen volgens de PM methode en de KMI methode bij het

toepassen van vergelijking 2.8, 2.13 en 2.14.
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2.3 Gevoeligheid van ETr voor inputvariabelen

Met behulp van een gevoeligheidsanalyse kan men nagaan wat de gevoeligheid is van de output

(referentie-evapotranspiratie ETr) van een model voor de inputvariabelen (meteorologische

variabelen zoals Ta, RH, Rs, ...). In deze studie werd de gevoeligheidsanalyse toegepast

op de internationale standaardmethode (de PM methode). De gevoeligheid van de output

voor een variabele wordt gezien als de verhouding van de verandering van de referentie-

evapotranspiratie door een perturbatie van die variabele en die perturbatie zelf. Een gevoe-

ligheidsanalyse kan van nut zijn in de verdere temporele trendanalyse: indien de gevoeligheid

van de output voor een meteorologische variabele uitgesproken periodieke trends vertoont met

een periode van een jaar dan heeft een klimatologische wijziging van deze variabele een ander

effect op de output op verschillende tijdstippen van het jaar. De gevoeligheidsanalyse brengt

dus aan het licht (of de betreffende methode tracht dit althans) in welke mate de beschouwde

meteorologische variabelen het evapotranspiratieproces bëınvloeden.

In de literatuur bestaan er, althans wat de studies rond referentie-evapotranspiratie betreft,

verschillende methoden ter bepaling van de gevoeligheid. Er bestaat echter geen gestandaar-

diseerde methode. Dit maakt de vergelijking van resultaten van gevoeligheidsanalyses tussen

verschillende artikels soms moeilijk. In deze studie is een eerste methode volgens McCuen

[1974] gehanteerd ter bepaling van de gevoeligheid. Anderzijds wordt een tweede methode

gëıntroduceerd waarin de covariantie van de verschillende meteorologische variabelen in reke-

ning wordt gebracht, dit is een eigen ontwikkelde methode. Een ander probleem is de selectie

van de meteorologische variabelen waarop de gevoeligheidsanalyse zal worden toegepast. De

selectie werd hier gedaan op basis van wetenschappelijke literatuur voor de eerste en de tweede

methode. In Ahn [1996], Gong et al. [2006] en Liu et al. [2010] werd ervoor gekozen de gevoe-

ligheidsanalyse uit te voeren op volgende meteorologische variabelen: Rs, Ta, RH, uz. Bij de

tweede methode werd er ook rekening gehouden met de rekentijd bij de keuze van het aantal

variabelen en werd de gevoeligheidsanalyse telkens toegepast op een tijdsafhankelijke vector

van maximaal drie meteorologische variabelen. Tenslotte werd voor deze laatste methode ook

nagegaan in welke mate het opnemen van de covarianties noodzakelijk is met betrekking tot

de interpretatie van de gevoeligheidsfuncties.

2.3.1 Methode 1

De eerste methode toegepast in deze studie is een vaak gebruikte in de literatuur: McCuen

[1974], Beven [1979], Gong et al. [2006] en Liu et al. [2010]. Men definieert de relatieve

gevoeligheidscoëfficiënt sj(t) van de referentie-evapotranspiratie ETr voor een variabele xj
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als:

sj(t) =
∂ETr
∂xj

∣∣∣∣
x(t)

·

∣∣∣∣ xj(t)ETr(t)

∣∣∣∣ (2.17)

Waarbij x(t) de vector van de l variabelen is (hier l = 4: Rs, Ta, RH en uz) waarop men

de gevoeligheidsanalyse wil uitvoeren. Er valt op te merken dat sj(t) een dwarsdoorsnede

is van het bijhorende gevoeligheidsoppervlak sj(t, xj). Voor de eenvoud en tevens door de

grotere interesse in de relatieve gevoeligheid horende bij de bestudeerde variabele, evalueert

men dit oppervlak in de geobserveerde tijdreeks xj(t). De schaalfactor
∣∣∣ xj(t)ETr(t)

∣∣∣ zorgt ervoor

dat de gevoeligheidsfunctie een relatief karakter krijgt waardoor men de invloed van verschil-

lende inputvariabelen op de referentie-evapotranspiratie met elkaar kan vergelijken. Op die

manier kan men de relatieve gevoeligheid hier beschouwen als de procentuele toename van de

referentie-evapotranspiratie bij een procentuele toename van de inputvariabele in kwestie.

Vergelijking 2.17 werd gediscretiseerd als volgt:

sji =

ETr

(
xi + p ·

[
0 · · · |xji| · · · 0

]T)
− ETr(xi)

p · |ETr(xi)|
(2.18)

Index i duidt op de tijdstap en p wordt de perturbatiefactor genoemd en is een klein getal

waarvoor geldt dat ∆xji = p · |xji|. Deze perturbatiefactor is een constant getal doorheen

de hele berekening en heeft in deze studie een waarde van 10−5. x is in deze analyse als

[Rs Ta RH uz]
T vastgesteld.

Om van de bekomen gevoeligheidstijdreeksen voor x de interpretatie te vergemakkelijken werd

over alle jaren heen het gemiddelde berekend van de maandgemiddelden van de gevoeligheids-

functies (dit werd uitgevoerd voor ieder station). Samengevat in formulevorm geeft dit voor

een variabele xj :

sj(m) =
1

43 · 30

n=43∑
n=1

∫ 30m

30m−30
sj(t1, n)dt1 (2.19)

In bovenstaande vergelijking is sj(t1, n) de opgesplitste vorm van tijdreeks sj(t): t1 [dag]

stelt het continue verloop voor doorheen het jaar, n [jaartal] duidt op het jaartal. m is tevens

discreet en geeft de maand van het jaar aan.

In Beven [1979], Qiu et al. [1998] en Gong et al. [2006] staat vermeld dat in deze methode de

gevoeligheidsfunctie haar betekenis verliest indien xji of ETr naar nul gaat, tevens wordt er

gewezen op het belang van een goede keuze van de perturbatiefactor. In tabel 2.4 staat de

interpretatie van de relatieve gevoeligheidsfunctie volgens deze methode weergegeven (tevens

geldt: hoe groter de absolute waarde van sj hoe sterker de invloed van een variabele xj op

ETr). Bij deze definitie van de gevoeligheidsfunctie stelt men de hypothese van onafhanke-

lijkheid tussen de verschillende variabelen van de vector x voorop. Een bezwaar hiertegen is

dat de covarianties tussen meteorologische variabelen niet nul zijn en zelfs op een periodieke
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sj > 0 toename van ETr bij een positieve perturbatie ∂xj

sj = 0 ETr ongevoelig bij een positieve perturbatie ∂xj

sj < 0 afname van ETr bij een positieve perturbatie ∂xj

Tabel 2.4: Interpretatie van de relatieve gevoeligheid.

wijze variëren doorheen het jaar (zie verder). Dit laatste wijst erop dat een perturbatie ∂xj

waarschijnlijk een perturbatie ∂x = gj(∂xj) met zich meebrengt waardoor de respons van de

ouputfunctie in werkelijkheid anders uitdraait (zie verder in paragraaf 2.3.2). Er moet wel

vermeld worden dat de aanwezigheid van covariantie of correlatie niet noodzakelijk een causale

relatie impliceert, wel kan het wijzen op een potentieel bestaan hiervan (zoals hier opgemaakt

werd uit de data). Het voordeel van deze methode is dat ze praktisch en snel is ter vergelij-

king van de gevoeligheid van ETr voor verschillende variabelen. Enkele nadelen zijn zoals al

eerder vermeld de covariante eigenschappen tussen de variabelen die hier niet in acht genomen

worden, wat maakt dat de interpretatie van de bekomen relatieve gevoeligheidsreeksen met

voorzichtigheid benaderd moet worden.

2.3.2 Methode 2

Zoals reeds aangehaald covariëren de beschouwde meteorologische variabelen met elkaar,

waarbij deze covariantie tevens tijdsafhankelijk is. De covariantie werd berekend zoals hier-

onder stapsgewijs is weergegeven.

� De gegeven tijdreeksen voorRs(t), Ta(t), RH(t) en uz(t) worden geschreven alsRs(t1, n),

Ta(t1, n), RH(t1, n) en uz(t1, n). Hierbij is n het jaartal en t1 de dag van het jaar.

� Voor iedere t1 heeft men dus 43 (er zijn namelijk 43 jaren in de beschouwde meetperiode

[1963, 2006[) onafhankelijke metingen van een stationair verondersteld proces en dit voor

alle variabelen. Beschouw:

x(t1, n) = [Rs(t1, n) Ta(t1, n) RH(t1, n) uz(t1, n)]T (2.20)

� De gemiddelde vector µ̂(t1) van de variabelen wordt als volgt berekend:

µ̂(t1) =
1

43

n=43∑
n=1

x(t1, n) (2.21)

Deze vector wordt als constant geacht voor een bepaalde t1 (t1 ∈ [0 dag, 366 dag[ of t1 ∈
[0 jaar, 1 jaar[). Vervolgens wordt µ̂(t1) periodiek uitgebreid waarbij het tijdsdomein

van 1 jaar wordt omgezet naar een tijdsdomein van 43 jaar : µ̂(t1) wordt µ̂(t). Hierbij

is µ̂(t) dus een periodieke vectorfunctie met als periode 1 jaar (t ∈ [1963, 2006[).
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� Ieder element σ̂ij van de covariantiematrix Σ̂ wordt als volgt berekend:

σ̂ij(t1) =
1

43− 1

n=43∑
n=1

[xi(t1, n)− µ̂i(t1)] · [xj(t1, n)− µ̂j(t1)] (2.22)

Ieder element σ̂ij van deze matrix Σ̂ wordt als constant geacht voor een bepaalde t1 (t1 ∈
[0 dag, 366 dag[ of t1 ∈ [0 jaar, 1 jaar[). Vervolgens wordt σ̂ij(t1) periodiek uitgebreid

waarbij het tijdsdomein van 1 jaar wordt omgezet naar een tijdsdomein van 43 jaar :

σ̂ij(t1) wordt σ̂ij(t) of Σ̂(t) in matrixvorm. Hierbij is Σ̂(t) dus een periodieke matrix

met als periode 1 jaar (t ∈ [1963, 2006[).

Met betrekking tot bovenstaande berekeningen wordt er verondersteld dat de wijziging van

het klimatologisch gemiddelde van een variabele over verschillende jaren heen, niet voelbaar

is op dagniveau. De dagelijkse variabiliteit van die variabele is namelijk veel groter dan de

variabiliteit van de corresponderende klimatologische variabele over de beschouwde periode

(1963 tot en met 2005).

In de literatuur is slechts weinig gepubliceerd betreffende de gevoeligheidsanalyse van ETr

voor gecorreleerde inputvariabelen. Ahn [1996] beschrijft echter een gelijkaardige methode

als de hier beschreven methode maar dan slechts voor twee inputvariabelen, en slechts voor

dagelijkse metingen over één jaar. In dit artikel werd er echter geen rekening gehouden met de

tijdsafhankelijkheid van de covariantie, de covariantie werd simpelweg als één waarde berekend

op basis van de metingen over het hele jaar. Verder werd de gevoeligheid niet berekend in

functie van de tijd maar op basis van de jaargemiddelden van de inputvariabelen.

Aangezien de beschouwde meteorologische variabelen covariëren met elkaar (zie ook figuur

2.3), is hier een methode ontwikkeld om deze covariantie op te nemen in de gevoeligheidsana-

lyse. Wordt er uitgegaan van een lineaire relatie tussen twee beschouwde variabelen Xi en

Xj op tijdstip t dan kan men aantonen dat [de Baets, 2008]:

X̂j(t) = E [Xj(t)] +
cov(Xi(t), Xj(t))(

σXi(t)

)2 (Xi(t)− E [Xi(t)]) (2.23)

cov(Xi(t), Xj(t)) en (σXi(t))
2 worden respectievelijk door σ̂ij(t) en σ̂ii(t) geschat. Dan bekomt

men na de discrete differentiatie van bovenstaande vergelijking de gebruikte perturbatieregel.

Deze regel is de volgende: perturbeert men een variabele xi met een perturbatie ∆xi op

een bepaald tijdstip t dan moet elke andere variabele xj mee geperturbeerd worden met een

perturbatie (∆xj(t))i op de manier zoals in onderstaande vergelijking:

(∆xj(t))i =
σ̂ij(t)

σ̂ii(t)
∆xi (2.24)

Tevens is er bij deze methode geopteerd om niet te perturberen rond de oorspronkelijke vector

variabelen x maar wel rond de gemiddelde vector µ̂(t). Dit laatste heeft als reden dat men
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gëıntereseerd is in de gemiddelde gevoeligheid van de referentie-evapotranspiratie tegenover

de beschouwde variabele in de loop van het jaar. Om dezelfde reden werden de overige

inputvariabelen van de Penman-Monteith vergelijking (x∗ = [P · · ·Td]T) als gemiddelde (zie

vergelijking 2.21) ingegeven, we zullen deze noteren als de vector µ̂∗(t). Men krijgt dan als

definitie voor de gevoeligheidsfunctie van de referentie-evapotranspiratie voor variabele i het

volgende:

si(t) =
ETr (µ̂ + (∆µ̂)i , µ̂

∗)− ETr (µ̂, µ̂∗)

∆µ̂i
(2.25)

Hierbij is (∆µ̂)i = [(∆µ̂1(t))i · · · (∆µ̂l(t))i]T indien men op l variabelen de gevoeligheidsana-

lyse wenst toe te passen.

Naast de vorige methode werd tevens een Monte-Carlo methode toegepast om meer te weten

te komen over de variantie en de verdeling in de gevoeligheidsanalyse. Voor deze Monte-

Carlo methode werd µ̂(t) geperturbeerd door op ieder tijdstip de meteorologische variabelen

als multivariaat normaal verdeeld te beschouwen met parameters ρΣ̂(t) en µ̂(t) en zo de

geperturbeerde vector µ?(t) te genereren. ρ (in deze studie: ρ = 10−7) is hier een herschaling

van de covariantiematrix zodat het domein waarbinnen de randomgeneratie gebeurt enger

wordt en dichter bij µ̂(t) ligt. In deze studie werden per tijdstap 500 Monte-Carlo simulaties

uitgevoerd. Er valt op te merken dat op ieder tijdstip het 0.5 percentiel convergeert naar de

gevoeligheidswaarden van de hierboven beschreven methode.

Deze analyses (de rechtstreekse berekening van vergelijking 2.25 enerzijds en de Monte-Carlo

methode anderzijds) werd tevens toegepast op dezelfde tijdreeksen maar dan benaderd als

vierde orde Fourierreeksen, daar deze een continu verloop hebben en de beschouwde tijd-

reeksen goed modelleren (zie figuur 2.3). Op die manier definiëren we µ̂F (t) en µ̂∗F (t) de

benaderingen van respectievelijk µ̂(t) en µ̂∗(t) aan de hand van vierde orde Fourierreeksen

(σ̂ij(t) werd tevens benaderd door deze vierde orde Fourierreeks: σ̂ijF (t)). Deze vierde-orde

Fourrierreeks voor een variabele x ziet er als volgt uit (met â0, âi, b̂i en ω̂ de geschatte

parameters op basis van de gegeven variabele, bijvoorbeeld µ̂i(t) of σ̂ij(t)):

x̂F (t) = â0 +

4∑
i=1

(
âi cos iω̂t+ b̂i sin iω̂t

)
(2.26)

Vergelijking 2.25 wordt dan:

(sF )i (t) =
ETr (µ̂F + (∆µ̂F )i , µ̂

∗
F )− ETr (µ̂F , µ̂

∗
F )

∆µ̂iF
(2.27)

Er valt op te merken dat si(t) en (sF )i (t) in vergelijking 2.25 en 2.27 absolute gevoeligheids-

functies zijn. Om de relatieve gevoeligheid te berekenen die het mogelijk maakt de invloed

van de verschillende variabelen op de evapotranspiratie met elkaar te vergelijken is het nodig

de schaal van elk van deze variabelen uit de absolute gevoeligheid te halen. De schaal van een
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Figuur 2.3: Een voorbeeld van de benadering van de componenten van µ̂(t) en Σ̂(t) via de vierde

orde Fouriereeksen voor Brussel en voor x = [Rs Ta uz]
T

. De blauwe curves zijn de

oorspronkelijke data µ̂(t) en Σ̂(t), de groene zijn corresponderende vierde orde Fourier-

reeksen µ̂F (t) en Σ̂F (t).
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variabele wordt goed beschreven door de standaardafwijking, de absolute gevoeligheid wordt

geadimensioneerd door de vermenigvuldiging ervan met de (tijdsafhankelijke) standaardaf-

wijking (de betekenis van een perturbatie van een variabele valt namelijk te meten aan de

standaarddeviatie van die variabele).

sri(t) = si(t)
√
σ̂ii(t)

(sFr)i(t) = (sF )i (t)
√
σ̂ijF (t)

(2.28)

Een minpunt aan deze methode en haar varianten beschreven in deze sectie, is de vereiste van

een langere rekentijd door de berekening van de covarianties. Een nadeel kan tevens zijn dat

aan de distributionele veronderstelling niet voldaan is wat de Monte-Carlo simulatie betreft.

Het grote voordeel van deze methode ligt in de ’propere’ interpretatie, men kan werkelijk

nagaan wat het effect van de toename van een variabele is op de toename van ETr waarbij

de covariantie met andere variabelen in rekening wordt gebracht. Een idee ter uitbouwing

van deze methode is het volgende: men zou de gezamenlijke verdeling van de beschouwde

inputvariabelen voor de gevoeligheidsanalyse beter kunnen modelleren om bijvoorbeeld de

covariantiestructuur beter vast te leggen (Copulas kunnen hier bijvoorbeeld een hulp bieden)

om zo een getrouwere Monte-Carlo simulatie te kunnen uitvoeren.

In deze studie werd de methode, zoals besproken in dit onderdeel (2.3.2), toegepast op telkens

drie variabelen: enerzijds x1 = [Rs Ta uz]
T, anderzijds x2 = [Rs RH uz]

T. De reden hiervoor

was tweezijdig: enerzijds daalde hierdoor de rekentijd (in vergelijking met vier variabelen of

meer) en anderzijds wordt RH berekend op basis van Ta. Deze laatste reden bouwt verder op

de filosofie dat de gevoeligheidsanalyse toegepast moet worden op variabelen die gebaseerd

zijn op verschillende gemeten variabelen (en bij voorkeur gebaseerd op zo weinig mogelijk

gemeten variabelen zoals bijvoorbeeld Rs, Ta, uz). Alle besproken methoden uit onderdeel

2.3.2 werden een tweede maal toegepast in de veronderstelling dat de variabelen ongecorreleerd

zijn om na te gaan wat de afwijking is ten opzichte van de oorspronkelijke methoden. Indien

deze afwijking niet te groot is, kan men deze methode toepassen zodat de rekenintensiteit

sterk afneemt.
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Figuur 2.4: Een schematisch overzicht van de methode ter bepaling van de absolute en de relatieve

gevoeligheid zoals beschreven in onderdeel 2.3.2. Dit schema is opgesteld voor x(t) =

[Rs Ta uz]
T maar op analoge wijze werd dit uitgevoerd voor x(t) = [Rs RH uz]

T.De

parameter κ is in deze studie als 500 genomen. Verder hoeft men beide methoden enkel

toe te passen op de eerste 365 dagen daar het probleem na het fitten van het Fouriermodel

periodiek wordt over één jaar. De parameter ρ herschaalt de covariantiematrix en werd

hier gezet op 10−7. T− en T+ zijn respectievielijk de dagelijkse minimale en maximale

luchttemperatuur [K].
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2.3.3 Resultaten

Wat de eerste methode, zoals beschreven in 2.3.1, betreft zijn de maandgemiddelde relatieve

gevoeligheden, gemiddeld over alle jaren heen in figuur 2.5 geplot voor Brussel. Het valt op

dat de relatieve gevoeligheid van de referentie-evapotranspiratie voor de relatieve vochtigheid

RH het grootste is (in absolute waarde) na die voor daggemiddelde luchttemperatuur Ta.

sTa(t) en sRH(t) blijken hier echter een gelijkaardig verloop te hebben: sRH(t) is in absolute

waarde kleiner in de zomer dan in de winter, net als bij sTa(t). Beide gevoeligheden staan

dus zeker niet los van elkaar, aangezien RH sterk covarieert met Ta (want RH = f(Ta, Td)).

In de literatuur wordt deze methode vaak gebruikt (McCuen [1974], Beven [1979], Gong et al.

[2006] en Liu et al. [2010]), toch worden in weinig gevallen de tijdreeksen van de gevoeligheids-

functies als resultaat meegegeven. In Gong et al. [2006] wordt dit wel gedaan: deze studie

is een studie van de referentie evapotranspiratie binnen het stroomgebied van de Gele rivier

(Oost-China). Het verloop van de temperatuur en van de kortgolvige straling in functie van

de dag van het jaar is gelijkaardig als voor deze studie. De relatieve vochtigheid heeft echter

net een omgekeerd verloop met een minimum in de winter en een maximum in de zomer, ook

het maximum van de windsnelheid is verschoven naar de lente (in België valt die volgens de

data van deze studie in de winter). Door het feit dat deze twee variabelen een heel ander ver-

loop hebben dan in deze studie, is het verloop van enkele relatieve gevoeligheidsfuncties ook

anders dan in deze studie. De vorm van de relatieve gevoeligheidsfuncties voor de kortgolvige

straling en voor de windsnelheid blijven behouden, deze voor de relatieve vochtigheid heeft

voor de studie van Gong et al. [2006] een maximum in de zomer en een minimum in de winter

en is dus verschoven zoals de variabele zelf. Ondanks het behoud van het verloop van de

temperatuur doorheen het jaar tussen deze studie en die van Gong et al. [2006], vertoont de

relatieve gevoeligheid van ETr voor de temperatuur volgens Gong et al. [2006] een maximum

in de zomer, net tegengesteld aan de output zoals weergegeven in figuur 2.5.

In figuur 2.6 staan twee outputs van de methoden uit onderdeel 2.3.2: de absolute gevoeligheid

met in achtname van de covariantie tussen de verschillende variabelen volgens de Monte-Carlo

simulatie toegepast op de met-vierde-orde Fourierreeksen benaderde tijdreeksen (blauw) en de

absolute gevoeligheid met in achtname van de covariantie tussen de verschillende variabelen

volgens vergelijking 2.27 (rood). Hier is de gevoeligheidsanalyse toegepast op x = [Rs Ta uz]
T,

meerbepaald op µ̂F van x met bijhorende vector µ̂∗F (dit is dus het resultaat van het schema

zoals weergegeven in figuur 2.4). Er valt op te merken dat in alle gevallen het 50-percentiel

van de Monte-Carlo simulatie convergeert naar de directe methode (volgens vergelijking 2.27).

De Monte-Carlo methode geeft echter ook nog een idee van de variantie in de gevoeligheid.

Vergelijken we de vorm van (sF )Rs(t) met deze van sRs(t) dan kan men stellen dat deze min

of meer gelijk gebleven is. Dit is ook het geval voor (sF )uz(t) en suz(t). Voor (sF )Ta(t) blijkt

het verloop anders dan voor sTa(t), met name net omgekeerd: (sF )Ta(t) (methode 2) heeft een
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Figuur 2.5: De maandgemiddelde relatieve gevoeligheid voor Brussel berekend volgens de eerste me-

thode, gemiddeld over alle jaren heen [1963, 2006[.

maximum in de zomer en een minimum in de winter terwijl sTa(t) (methode 1) een maximum

in de winter heeft en een minimum in de zomer. Dit laatste is te wijten aan de factor
∣∣∣ TaETr

∣∣∣
die vervat zit in vergelijking 2.17. Deze factor toont een duidelijk periodiek patroon met hoge

waarden in de winter en lagere waarden in de zomer.

Figuur 2.6 kan gëınterpreteerd worden aan de hand van volgend voorbeeld. Uit de data

voor (sF )Ta(t) kan men besluiten dat in de zomer een toename van Ta met 1 graad Celcius

gemiddeld gezien aanleiding geeft tot een toename van de referentie-evapotranspiratie met 0.4

mm per dag. Deze uitspraak neemt de feedbackeffecten (positief of negatief) mee in rekening

wat de relatie tussen Ta, Rs en uz betreft.

Om de vergelijking mogelijk te maken tussen de verschillende variabelen is het nodig de abso-

lute gevoeligheid zoals in figuur 2.6 te herschalen tot een relatieve gevoeligheid. Het resultaat

hiervan is te vinden in figuur 2.7. De relatieve gevoeligheden in figuur 2.7 zijn berekend

volgens de tweede vergelijking van set 2.28. Dit werd uitgevoerd voor x1 = [Rs Ta uz]
T,

x2 = [Rs RH uz]
T. Ook werd voor het geval x = [Rs Ta RH uz]

T de methode toegepast

met de veronderstelling van de afwezigheid van covariantie. Dit werd tevens weergegeven

in figuur 2.7. Uit figuur 2.7 blijkt dat bij de in achtname van de covarianties van de vari-

abelen de relatieve gevoeligheidsfuncties een sterker uitgesproken periodiek patroon hebben

dan wanneer men deze variabelen als ongecorreleerd beschouwt. De vorm van de gevoelig-

heidsfuncties blijkt wel bewaard te blijven. Is de tijdsafhankelijke standaardafwijking
√
σ̂ii

van een variabele een goede maat voor de schaal verbonden aan de beschouwde variabele,

dan kan men stellen dat de referentie-evapotranspiratie relatief gezien (in absolute waarde

bekeken) het meest gevoelig is voor Ta. In de zomer blijkt de gevoeligheid het hoogste terwijl

deze een dieptepunt in de lente en in de herfst bereikt en een lager lokaal maximum in de

winter vertoont. De relatieve gevoeligheid voor kortgolvige straling blijkt sterk in de zomer te
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Figuur 2.6: In het blauw de percentielen van de absolute gevoeligheid in functie van de dag van

het jaar voor Brussel, bekomen via de Monte-Carlo simulatie. In het rood de absolute

gevoeligheid bekomen via de directe methode. Hier voor x = [Rs Ta uz]
T

.

Figuur 2.7: De relatieve gevoeligheid. De kleuren geven de gevoeligheid weer met betrekking tot de

variabelen zoals weergegeven in de legende. De volle lijnen zijn de relatieve gevoeligheid

zonder covariantie (σ̂ijF = 0 ∀i 6= j), de stippellijnen de relatieve gevoeligheid met cova-

riantie voor [Rs Ta uz]
T

en de streepjeslijnen de relatieve gevoeligheid met covariantie

voor [Rs RH uz]
T

.
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zijn en zwak in de winter. De relatieve gevoeligheid voor windsnelheid is positief hoog in de

winter terwijl in de zomer een hogere windsnelheid eerder een matige afname van referentie-

evapotranspiratie betekent. Een toename in relatieve vochtigheid leidt tot een verwachte

afname van de referentie-evapotranspiratie over het hele jaar, terwijl dit effect zich nochtans

sterker uitspreekt in de zomer.

Indien we de vorm van de relatieve gevoeligheden uit figuur 2.7 vergelijken met deze van

de absolute gevoeligheden uit figuur 2.6 dan komen we tot de conclusie dat de vorm van

(sF )Rs(t) en (sF )uz(t) behouden blijft bij het overgaan naar de relatieve sensitiveiten. Voor

(sF )Ta(t) blijkt dit niet het geval te zijn. Dit heeft te maken met het periodieke karakter

van de standaardafwijking
√
σ̂TaTaF

(t). Deze blijkt groot te zijn in de winter en kleiner in de

zomer. Eenzelfde perturbatie ∆Ta heeft in de winter dus een zwakkere betekenis dan in de

zomer op basis van
√
σ̂TaTaF

(t). Het periodieke karakter van
√
σ̂TaTaF

(t) is min of meer in

tegenfase met de absolute gevoeligheid. Daarom levert de vermenigvuldiging van beide tot

een afvlakking van de gevoeligheidscurve.



28 HOOFDSTUK 2. REFERENTIE-EVAPOTRANSPIRATIE IN BELGIË

2.4 Temporele analyse

De meest gebruikte methode in de literatuur ter bepaling van de evolutie van evapotranspira-

tie over de jaren heen is de lineaire regressie van de jaargemiddelden (bijvoorbeeld in Liu et al.

[2010], Yang and Yang [2012] en Irmak et al. [2012]). Deze regressies worden toegepast op de

evapotranspiratie en op de belangrijkste sturende variabelen zoals windsnelheid, luchttempe-

ratuur, relatieve vochtigheid en kortgolvige straling. Vervolgens komt het erop aan om na te

gaan hoe de trends in de sturende variabelen de trends in de evapotranspiratie bëınvloeden.

Vaak wordt de trendanalyse op jaarbasis uitgevoerd maar soms ook op maandbasis (Ntegeka

et al. [2008], Donohue et al. [2010], Yang and Yang [2012] en McVicar [2012]). Bij dit laatste

kan men dan nagaan of de trends in jaarbasis van een bepaalde variabele eerder te wijten

zijn aan de zomermaanden, dan wel aan de wintermaanden. Het nadeel aan deze methode

is de normaliteitsveronderstelling betreffende de stochastische verdeling van de beschouwde

variabele, daardoor is de methode tevens gevoelig voor outliers. Een test op normaliteit moet

dus steeds nagaan of de besluiten uit de methode voldoende krachtig zijn om ze te aanvaarden.

Een andere manier om te achterhalen welke variabelen verantwoordelijk zijn voor waargeno-

men trends in evapotranspiratie is trendeliminatie-analyse (Zhang et al. [2007] en Liu et al.

[2010]). In deze analyse verwijdert men de trends uit één of meerdere inputvariabelen en

gebruikt men die vervolgens als input in de Penman-Monteith vergelijking. Vervolgens wordt

weer een trendanalyse uitgevoerd op de tijdreeks van de referentie-evapotranspiratie, bere-

kend op basis van één of meerdere trendloze inputvariabelen, om na te gaan of er signifi-

cante wijzigingen zijn ten opzichte van de trendanalyse op de oorspronkelijke tijdreeks van

de referentie-evapotranspiratie. In de literatuur wordt dit vaak variabele per variabele uit-

gevoerd: men elimineert de trend van één inputvariabele en kijkt dan naar het effect ervan

via een trendanalyse op de nieuwe tijdreeks van de referentie-evapotranspiratie (en dit voor

verschillende inputvariabelen). Vooreerst is de methode van het weghalen van de trend zeer

belangrijk. De duidelijke periodieke karakteristieken van de gevoeligheidsfuncties doorheen

het jaar (zie onderdeel 2.3.3) wijzen erop dat de rol van variabelen met betrekking tot de

toename van de evapotranspiratie tevens tijdsafhankelijk is. Verder mag men niet vergeten

dat de klimatologische variabelen met elkaar gecorreleerd zijn, waardoor men van nature dus

zou verwachten dat het weghalen van de trend van de ene variabele zijn invloed heeft op de

trend van de andere variabele.

2.4.1 Temporele trendanalyse op jaarbasis

In dit deel van de trendanalyse worden voor alle variabelen en voor alle stations de lineaire

regressies uitgevoerd tussen de jaargemiddelde variabele x365 en het jaartal tn. Dit komt neer
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op het fitten van volgend model:

x365n = atn + b+ εn met εn ∼ N (0, σ2) voor n ∈ {1, . . . , N} (2.29)

Zijn x365 = [x3651 · · ·x365N ]T en t = [t1 · · · tN ]T respectievelijk de vector met de geobserveerde

jaargemiddelden (N = 43) en de vector met de overeenkomstige tijdstippen, dan schat men a

en b volgens vergelijking 2.13 (y en x worden dan respectievelijk x365 en t). Met behulp van

de Lilliefors test werd steeds nagegaan of er aan de normaliteitsveronderstelling werd voldaan

[Lilliefors, 1967]. De residuelen (εn voor alle n ∈ {1, . . . , N}) moeten namelijk normaal

verdeeld zijn om uitspraken te kunnen doen over de significantie van de geschatte coëfficiënten

â en b̂. De hypothesen van de Lilliefors test zijn de volgenden (met H0 de nulhypothese en

H1 de alternatieve hypothese):

H0 : De residuelen zijn afkomstig uit een normale verdeling

Waar indien: LS < F−1LS (0.95)

H1 : De residuelen zijn niet afkomstig uit een normale verdeling

Waar indien: LS > F−1LS (0.95)

(2.30)

De teststatistiek LS voor de Lilliefors test is weergegeven in vergelijking 2.31. De expliciete

uitdrukking van de kansverdeling FLS(ls) van deze statistiek is niet gekend, de kritieke waar-

den van de statistiek voor een bepaald significantieniveau worden dus gevonden aan de hand

van benaderingsmethoden die meestal al vervat zitten in de gebruikte software-paketten.

LS = max
εn
|SCDF(ε)− CDF(ε)| (2.31)

Hierbij is SCDF(ε) de emprische cumulatieve verdelingsfunctie gebaseerd op ε = [ε1 · · · εN ]T,

CDF(ε) is de cumulatieve normale verdelingsfunctie voor alle waarden uit de vector ε met

als parameters het gemiddelde en de variantie van deze vector. Indien voor een bepaalde

trend van een variabele x365 de nulhypothese H0 niet kon verworpen worden, werd een tweede

hypothesetest doorgevoerd, namelijk deze om na te gaan of de trends significant zijn of niet:

H0 : trend is afwezig: a = 0

Waar indien: F ∗ < F1,N−2;0.05

H1 : trend is aanwezig: a 6= 0

Waar indien: F ∗ > F1,N−2;0.05

(2.32)

Hierbij is F1,N−2;0.05 de F -waarde van de F -verdeling met 1 en N − 2 vrijheidsgraden voor

een significantieniveau van 0.05. F ∗ is de teststatistiek die als volgt berekend wordt:

F ∗ = (N − 2)

N∑
i=1

(
x̂365i − x365

)2
N∑
i=1

(
x̂365i − x365i

)2 (2.33)
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Hierbij is x365 het gemiddelde van de vector x365. Voor volgende variabelen werden de li-

neaire regressies doorgevoerd en de hypothesen getest (voor alle meetstations): referentie-

evapotranspiratie ETr , kortgolvige straling Rs, luchttemperatuur Ta, relatieve vochtigheid

RH, windsnelheid uz en netto straling Rn.

2.4.2 Temporele trendanalyse op maandbasis

Deze trendanalyse is meer van kwalitatieve aard dan deze in de vorige paragraaf. Het doel

is na te gaan in welke mate de trend van een variabele voelbaar is op de tijdschaal van

één maand en of deze trend misschien afhangt van de periode in het jaar. De trend op

jaarbasis is namelijk een resultaat van de veranderingen van de seizoenen (of de maanden

hierbinnen) over alle jaren heen. Er wordt dus gekeken naar de maanden die het meest

bijdragen aan deze jaarlijkse trend door te kijken naar de trends op maandbasis. Daar de

beschouwde tijdsschaal in deze studie één maand was, werd er gewerkt met de tijdreeks van

het ’bewegend maandgemiddelde’ in plaats van de oorspronkelijke tijdreeks met dagelijkse

waarden. Dit werd als volgt berekend: stel dat x(t) de oorspronkelijke tijdreeks is (met t

uitgedrukt in dag), dan is x30(t) de tijdreeks van het ’bewegend maandgemiddelde’ van deze

variabele x:

x30(t) =
1

30

∫ t′=t+15

t′=t−15
x(t′)dt′ (2.34)

Vervolgens wordt x30(t) geschreven als functie van het jaartal tn en het ogenblik in het jaar

t1, dus: x30(tn, t1). Nu kan voor iedere t1 het volgend enkelvoudig lineair regressiemodel gefit

worden:

x30n(t1) = a(t1)tn+b(t1)+εn(t1) met ε(t1) ∼ N (0, σ(t1)
2) voor n ∈ {1, . . . , N} (2.35)

Zijn x30(t1) = [x301(t1) · · ·x30N (t1)]
T en t = [t1 · · · tN ]T respectievelijk de vector met de ge-

observeerde jaargemiddelden (N = 43) en de vector met de overeenkomstige tijdstippen, dan

schat men a(t1) en b(t1) volgens vergelijking 2.13 (y en x worden dan respectievelijk x30(t1)

en t). Tevens werd voor ieder tijdstip t1 van het jaar het 95%-betrouwbaarheidsinterval van

â(t1) berekend. Er moet vermeld worden dat hierbij afstand werd gedaan van de hypotheses

van normaliteit, die noodzakelijk is voor een preciese analyse, hier werd het echter op een

kwalitatieve en ruwe analyse gehouden. De betrouwbaarheidsintervallen werden berekend

zoals weergegeven in onderstaande vergelijking.

[â−0.95(t1), â
+
0.95(t1)] = â(t1)± F1,N−2;0.05


43∑
i=1

(x̂30i(t1)− x30i(t1))2

(N − 2)

43∑
i=1

(ti − t)2


0.5

(2.36)
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Hierbij is x̂30i(t1) de modeloutput van vergelijking 2.35, x30i(t1) het i-de element van x30(t1)

en t het gemiddelde van de elementen uit vector t. Voor de volgende variabelen werden deze

berekeningen uitgevoerd (voor alle meetstations): referentie-evapotranspiratie ETr, kortgol-

vige straling Rs, luchttemperatuur Ta, relatieve vochtigheid RH en windsnelheid uz.

2.4.3 Trendeliminatie

Het doel van de trendeliminatie is na te gaan wat het effect is van de trends in de meteorolo-

gische variabelen op de trend in de evapotranspiratie door te gaan kijken wat het effect zou

zijn indien men de waargenomen trends in deze meteorologische variabelen zou wegnemen.

Het weghalen van de trend komt neer op het stationair maken van de beschouwde tijdreeks.

Het is wel belangrijk twee zaken voor ogen te houden. Ten eerste is uit de resultaten van

paragraaf 2.4.2 (zie verder) gebleken dat de trends seizoensafhankelijk zijn en aangezien de

gevoeligheid tevens seizoensafhankelijk is gebleken moet dit in rekening gebracht worden.

Ten tweede moet de covariantie tussen de gerelateerde variabelen ook verwerkt worden: men

zou kunnen stellen dat de trendeliminatie neerkomt op een voorturende verstoring van het

evenwicht waarbij deze verstoring toe- of afneemt in de tijd op jaarbasis.

Zij x(t) een tijdreeks van een variabele (dagelijkse waarden), dan is x?(t) (dagelijkse waarden)

de tijdreeks van deze variabele zonder trend op basis van zijn jaargemiddelden:

x?(t) = x(t)− â · (t− t0) (2.37)

In bovenstaande vergelijking is t0 het begintijdstip van x(t) en â de geschatte regressiecoëfficient

a zoals weergegeven in vergelijking 2.29. In vergelijking 2.37 wordt er echter nog geen rekening

gehouden met een eventueel verschil in trends over de jaren heen op basis van seizoensgemid-

delde (i.e. op de temporele schaal van één seizoen of hier 90 dagen). Dit wordt echter wel

opgenomen in onderstaande vergelijking.

x?(t) = x(t)− βâ90(t) · (t− t0) (2.38)

Hierbij is â90(t) analoog als in onderdeel 2.4.2 de geschatte trendcoëfficiënt in functie van

de tijd op basis van de tijdreeks x90(t), die op gelijke wijze als in vergelijking 2.34 berekend

wordt. â90(t) is dus een periodieke tijdreeks met als periode één jaar. β is een coëfficiënt die

ingevoerd werd om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse trend behouden bleef: de tijdsafhankelijke

trendbehandeling op de schaal kleiner dan één jaar mag niet voelbaar zijn op de trend op

de schaal van één jaar. Wordt t uitgedrukt in jaar, dan wordt het ’behoud van trend op

jaarbasis’ op ieder moment uitgedrukt als volgt:∫ t+ 1
2

t− 1
2

âdt′ = β

∫ t+ 1
2

t− 1
2

â90(t
′)dt′ (2.39)
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Haalt men uit deze vergelijking β dan krijgt men:

β =
â∫ t+ 1

2

t− 1
2

â90(t
′)dt′

(2.40)

Aangezien â90(t) periodiek is, kan bovenstaande vergelijking eenvoudig voor het eerste jaar

van de tijdreeks berekend worden om β te bekomen.

Het tweede waarmee rekening dient gehouden te worden is de covariantie. Daar dezelfde

variabelen als in de gevoeligheidsanalyse werden beschouwd in deze analyse (Rs, Ta, RH en

uz) werd de covariantiematrix tussen deze variabelen berekend op de manier zoals aange-

geven in onderdeel 2.3.2. Zoals eerder al vermeld wordt het weghalen van de trend gezien

als het perturberen van het evenwicht. Is ∆xi(t) = xi(t) − x?i (t) dan wordt de bijhorende

perturbatie van variabele j beschreven zoals in vergelijking 2.24. De overige inputvariabe-

len (naast Rs, Ta, RH en uz) van de Penman-Monteith vergelijking worden genoteerd als

de vector x∗ = [P · · ·Td]T. De vier inputvariabelen beschouwd in de trendeliminatie-analyse

worden genoteerd als de vector x. Is (∆x)i = [(∆x1(t))i · · · (∆x4(t))i]T. Dan is ET ?r i de

referentie-evapotranspiratie op basis van de trendloze inputvariabele x?i :

ET ?r i(t) = ETr (x− (∆x)i ,x
∗) (2.41)

Bovenstaande vergelijking werd berekend voor de vier beschouwde inputvariabelen (Rs, Ta,

RH en uz).

2.4.4 Resultaten

In tabel 2.5 staan de trendcoëfficiënten van de lineaire regressies van de jaargemiddelden van

de verschillende meteorologische variabelen. De niet-significante trends zijn gelijk aan 0 en ’-’

betekent dat de trendanalyse niet voldoet aan de vooropgestelde hypothesen en dus verworpen

werd via de Lilliefors test (zie vergelijking 2.30).

Wat de referentie-evapotranspiratie betreft, blijken er enkel significante trends te zijn in Char-

leroi, Luik en Oostende. In Antwerpen is er geen trend waarneembaar voor de referentie-

evapotranspiratie en voor de overige stations kan men op basis van deze methode geen besluit

trekken. Indien men kijkt naar âuz dan kan men stellen dat bijna overal de windsnelheid

is afgenomen. Zowel Rn als Rs tonen gemiddeld gezien een lage tot geen trend. De twee

variabelen met de sterkste trends in de jaargemiddelden zijn dus Ta en uz, twee belangrijke

inputvariabelen van het Penman-Monteith model. In figuur 2.8 zijn de trends in de jaarge-

middelden van verschillende variabelen weergegeven voor Brussel. Een duidelijke afname in

windsnelheid en een toename in temperatuur zijn waar te nemen. Zoals blijkt uit tabel 2.5
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station âETr âTa âuz âRn
âRH âRs

Antwerpen 0 0.022 -0.020 0 0.001 0

Brussel - 0.034 -0.014 0 - 0

Charleroi -0.008 0 -0.017 0.106 0.002 0.017

Luik 0.005 0.046 0 0 - 0

Oostende 0.005 - -0.019 0 - 0

Saint-Hubert - - -0.025 0 - -

Spa - 0.032 -0.018 0 0 -0.013

gemiddelde 0.001 0.025 -0.013 0.003 0 0.001

Tabel 2.5: Trendcoëfficiënten van de trendanalyse op de jaargemiddelden van verschillende meteoro-

logische variabelen. Niet significante trends zijn gelijk aan 0 en ’-’ betekent dat de trend-

analyse niet voldoet aan de vooropgestelde hypothesen. De dimensies van de coëfficiënten

zijn Di

jaar waarbij Di de dimensie is van de betreffende variabele.

kan men geen uitspraak doen over de trend in RH365 en ETr365 voor Brussel. Het valt op

dat de trends in Ta365 en uz365 over alle stations heen een gelijkaardig teken vertonen terwijl

dit niet het geval is voor de referentie-evapotranspiratie.

Wat de trends van de maandgemiddelden betreft (op ieder tijdstip van het jaar) is het ge-

vaarlijk uitspraken te doen over een bijvoorbeeld al dan niet grotere of kleinere toename in de

winter of zomer. Voor de referentie-evapotranspiratie in Brussel zou men op basis van figuur

2.9 kunnen stellen dat, over de jaren van de gebruikte metingen heen, de grootste toename in

de zomer (juli-augustus: t ∈ [180, 250]) plaats vond. Hierbij moet wel vermeld worden dat de

onzekerheid in de zomer ongeveer tweemaal zo groot is dan in de winter. De piek in de zomer

in âETr(t) is tevens op te merken in âTa(t). De pieken die echter in de winter voorkomen

voor âTa(t) zijn een pak minder groot dan bij âETr(t). Een belangrijk element hierin is dat

de absolute gevoeligheid van ETr voor Ta relatief laag ligt in de winter (zie onderdeel 2.3.3).

Ntegeka et al. [2008] besluit echter dat de referentie-evapotranspiratie in de winter de grootste

trend (een andere techniek werd gebruikt) vertoont voor Ukkel. Dit is in tegenspraak met de

resultaten zoals weergegeven in figuur 2.9.

Uit tabel 2.6 kan men opmaken wat het effect is van de trendeliminatie bij bepaalde variabe-

len op de trend in referentie-evapotranspiratie. Het wegnemen van de trend in Ta, gegeven de

covariantie met de andere variabelen, leidt gemiddeld gezien tot een beperkte afname van de

trend in ETr (dit is waar voor alle stations die voldoen aan de hypothese volgens vergelijking

2.30). Verder zou de trend in windsnelheid het grootste effect hebben. In tabel 2.5 werd

er reeds aangetoond dat de trends in jaargemiddelde windsnelheid voor heel België negatief

zijn. Neemt men deze trend weg (i.e. de gemiddelde windsnelheid wordt relatief groter) en

neemt men tevens de covariantie met andere variabelen in beschouwing, dan leidt dit vol-
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Figuur 2.8: Trends van de jaargemiddelden van referentie-evapotranspiratie, Ta, uz en RH voor

Brussel. De rode lijnen zijn de regressierechten horende bij de tijdreeksen van de betref-

fende variabelen.
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Figuur 2.9: Trendcoëfficiënten van de trends in maandgemiddelden van verschillende meteorologische

variabelen in Brussel. De buitenste lijnen zijn de 95% betrouwbaarheidsintervallen van

de coëfficienten.
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gens tabel 2.6 tot een toename in trend van de referentie-evapotranspiratie. Het elimineren

van de trends van variabelen als RH en Rs heeft slechts weinig invloed op de trend in de

referentie-evapotranspiratie, wat te verklaren valt door de geringe trends in deze variabelen

zelf, zoals blijkt uit tabel 2.5. Er valt ook op te merken dat het teken van de waargenomen

trends in ETr365 niet verandert bij de trendeliminatie van een willekeurige variabele bij een

bepaald station. Men kan met andere woorden zeggen dat de sterke trend van één meteorolo-

gische variabele moeilijk deze trend rechtstreeks kan doortrekken in de evapotranspiratie daar

het systeem deels gebufferd is door de verwachte covariantie van de andere meteorologische

variabele met deze eerste variabele.

station âETr âETr
?
Ta

âETr
?
uz

âETr
?
RH

âETr
?
Rs

Antwerpen 0 -0.004 0 0 0

Brussel - - - - -

Charleroi -0.008 -0.008 -0.005 -0.006 -0.008

Luik 0.005 0.004 0.005 0.006 0.005

Oostende 0.005 0.003 0.006 0.003 0.004

Saint-Hubert - - - - -

Spa - - - - -

gemiddelde 0.0009 0.0003 0.003 0.001 0.0007

Tabel 2.6: Trendcoëfficiënten van de trends in jaargemiddelden van de referentie-evapotranspiratie

na het detrenden van de verschillende meteorologische variabelen. De eenheid van âi is

hier mm
jaar . Niet significante trends zijn gelijk aan 0 en ’-’ betekent dat de trendanalyse niet

voldoet aan de vooropgestelde hypothesen. De gemiddelden werden berekend zonder het

in acht nemen van de hypothesen, i.e.: over de oorspronkelijke regressiecoëfficiënten van

alle stations heen.

In Liu et al. [2010] leidde het weghalen van de trend uit de temperatuur (positieve trend) tot

een grote afname in de trend van de jaarlijkse referentie-evapotranspiratie voor het stroomge-

bied van de Gele rivier. In de studie van Liu et al. [2010] houdt men echter geen rekening met

de covarianties tussen de variabelen. Men vermeldt hier ook dat de afnemende trend in de

relatieve vochtigheid verantwoordelijk is voor een positieve bijdrage aan de trend in ETr365,

maar dat die niet opweegt tegen de trend komende van de temperatuur. In Zhang et al.

[2007] draagt de afnemende trend van de windsnelheid het meeste bij tot de dalende trend in

ETr365 (studiegebied is Tibet). Dit laatste werd ook besloten in deze studie, al moet er gezegd

worden dat het moeilijk is beide studies op een gedetailleerde wijze te vergelijken aangezien

het hier gaat over studiegebieden uit verschillende klimaatklassen, waarbij de relaties tussen

de sturende variabelen van de referentie-evapotranspiratie anders liggen.
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2.5 Ruimtelijke analyse

2.5.1 Methode

De ruimtelijke analyse werd op een kwalitatieve manier uitgevoerd op basis van de verwerkte

data van de zeven stations in België. Interessante informatie over ruimtelijke patronen werd

gehaald uit figuren met de tijdreeksen van de zeven stations. Ook werden er interpolatie-

kaarten aangemaakt met behulp van ’cubic B-spline’-interpolatie, waarbij de nadruk ligt op

de kwalitatieve interpretatie. Dergelijke B-splines zijn stuksgewijs gladde oppervlakken die

opgebouwd worden uit polynomen. In dit geval wijst ’cubic’ op het feit dat een derde orde

polynoom gebruikt werd ter interpolatie. Ondanks de technische en complexe aard van deze

methode in vergelijking met ander interpolatiemethoden, wordt deze toegepast in vakgebieden

als geologie, oceanografie, beeldverwerking, meteorologie, ... [Lee et al., 1997].

2.5.2 Resultaten

In figuur 2.10 ziet men de ruimtelijke verdeling van de gemiddelde jaarlijkse referentie-

evapotranspiratie ETr365 op basis van de Penman-Monteith vergelijking. Men kan zien dat op

de lijn Antwerpen, Brussel en Chaleroi de ETr365 het hoogste is. Dit is in strijd met de resul-

taten zoals beschreven in Meulenberghs and Gellens [1992] door het KMI. In Meulenberghs

Figuur 2.10: De ruimtelijke verdeling van ETr365

[
mm
jaar

]
. Met ETr365 het gemiddelde van de jaar-

sommen van de referentie-evapotranspiratie over alle jaren heen ([1963,2006[) volgens

de Penman-Monteith methode.

and Gellens [1992] wordt ook de ruimtelijke verdeling van ETr365 beschreven voor België,

waarbij een toename richting kust te zien is (zie figuur 2.11). De gegevens van de jaarge-

middelde evapotranspiratiewaarden (tussen 1967 en 1986) van dertien verschillende stations

uit Meulenberghs and Gellens [1992] werden gebruikt om de linkse interpolatiekaart aan te
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maken van figuur 2.11. De rechtse kaart van figuur 2.11 is gebaseerd op de resultaten die be-

komen werden via de KMI methode (zie vergelijking 2.3) in deze masterproef, voor de jaren

tussen 1967 en 1986. Er valt op te merken dat het ruimtelijk patroon van de rechtse kaart

van figuur 2.11 sterk overeenstemt met datgene wat weergegeven is voor de Penman-Monteith

vergelijking in figuur 2.10.

Figuur 2.11: De ruimtelijke verdeling van ETr365

[
mm
jaar

]
. Het betreft hier de gemiddelde jaarlijkse

waarden tussen 1967 en 1986. Links voor de waarden zoals beschreven in Meulenberghs

and Gellens [1992], rechts voor de waarden van deze studie volgens de KMI methode.

Wat de gevoeligheid betreft, is er gekeken naar enerzijds de gevoeligheid van ETr voor Ta

en anderzijds voor uz. Deze twee werden gekozen aangezien de ruimtelijke variabiliteit van

(sF )Rs(t) verwaarloosbaar is en (sF )RH(t) min of meer de omgekeerde ruimtelijke relaties geeft

van (sF )Ta(t) (zie vergelijking 2.27 voor de definitie van (sF )i(t)). In figuur 2.12 kan men zien

dat in de winter de gevoeligheid van de referentie-evapotranspiratie voor de luchttemperatuur

aan de kust het hoogste is en gradueel afneemt naarmate men dieper het land in trekt. In

de zomer ziet men net hetzelfde patroon. Dit ruimtelijk patroon blijft min of meer behouden

Figuur 2.12: De ruimtelijke verdeling van de absolute gevoeligheid met covariantie ten opzichte van

de luchttemperatuur (sF )Ta
(t)
[

mm
dag◦C

]
in de winter (links) en in de zomer (rechts).

doorheen het hele jaar zoals op te maken is uit figuur 2.14. Het is duidelijk dat het verschil

hoofdzakelijk te merken is in het onderscheid tussen kust en binnenland.

Wat de gevoeligheid voor de windsnelheid (sF )uz(t) betreft, blijkt volgens figuur 2.13 het

patroon ook in zekere zin behouden te blijven, wel is er een ommekeer waarneembaar op de

lijn Antwerpen-Brussel-Charleroi.

Wat de maandelijkse trends van ETr (âETr(t): zie onderdeel 2.4.2) betreft, lopen de resul-

taten gelijk voor alle stations wat de vorm betreft (zie figuur 2.15): eerder sterkere toename

(of minder sterke afname) in de zomer. Dit laatste is voor sommige stations ook waar voor
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Figuur 2.13: De ruimtelijke verdeling van de absolute gevoeligheid met covariantie ten opzichte van

de windsnelheid (sF )uz
(t)
[

mm s
dag m

]
in de winter (links) en in de zomer (rechts).

Figuur 2.14: De absolute gevoeligheid met covariantie ten opzichte van de luchttemperatuur

(sF )Ta
(t)
[

mm
dag◦C

]
.

de winter, bijvoorbeeld voor Antwerpen en Charleroi. Verder merkt men een eerder lage toe-

name (of sterkere afname) in de tussenseizoenen. Dit is voor sommige stations ook waar voor

de winter, bijvoorbeeld voor Luik en Saint-Hubert. Opvallend is het verschil in temporele

variabiliteit van de maandelijkse trends tussen kust en binnenland: hoe dieper men het land

ingaat hoe groter de verschillen tussen de waargenomen trends in winter-, zomer- en tussen-

seizoen. Aan de kust blijkt de trendtoename minder seizoensgebonden te zijn. De ruimtelijke

variabiliteit tussen de maandelijkse trends van ETr is het grootste in de zomer en het kleinste

in de winter: in de winter zijn de maandelijkse ETr-waarden in de periode van 1963 tot 2006

eerder gelijklopend geëvolueerd, terwijl in de zomermaanden een meer verscheidene evolutie

is waargenomen tussen de verschillende stations (hier moet wel bij vermeld worden dat de

betrouwbaarheidsintervallen voor de trendcoëfficiënten in de zomer groter zijn dan in de win-

ter). Deze tijdsafhankelijke ruimtelijke variabiliteit is tevens waarneembaar in de trends van

de maandgemiddelde luchttemperatuur (zie figuur 2.15). Tussen de verschillende stations zijn

âTa(t) en âETr(t) relatief in hun waarden behouden gebleven: Antwerpen kende bijvoorbeeld

de laagste toename van ETr30 in de zomer, net als voor Ta30. Er valt wel op dat de toename

van de temperatuur in de winter in de verschillende stations zich niet uit in een grote toename

in ETr in de winter, dit komt door het feit dat in de winter ETr minder gevoelig is voor Ta

dan in de zomer.
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Figuur 2.15: De tijdreeksen van âETr
(t) (boven) en âTa

(t) (onder) voor alle stations.



Hoofdstuk 3

Het verband tussen ETa en ETr

3.1 Vergelijking van twee methoden ter bepaling van ETa

In de literatuur werden reeds verschillende studies gewijd aan de vergelijking van verschillende

meet- en rekenmethoden ter bepaling van de actuele evapotranspiratie ETa (een overzicht in

Drexler et al. [2004]). In Twine et al. [2000], Pauwels and Samson [2006] en Wolf et al. [2008]

wordt deze vergelijking uitgevoerd tussen de Bowen-Ratio methode en de eddy-covariance

methode. In dit deel van de masterproef zal ook een vergelijking gemaakt worden tussen deze

beide methodes.

Aangezien deze vergelijkende studie voornamelijk gebaseerd is op de termen uit de energie-

balans, wordt niet ETa (een massafluxdichtheid) onderzocht maar wel λE, de latente warm-

tefluxdichtheid (een energiefluxdichtheid). Het resultaat blijft gelijk aangezien ETa = λE
λ en

daar λ nagenoeg constant is. In tabel 3.1 staan de meeste variabelen, constanten en hun

eenheden uit dit deel weergegeven.

3.1.1 Theoretisch kader

Om tot een goed begrip te komen van de Bowen-Ratio methode en de eddy-covariance me-

thode, wordt hier kort het theoretisch kader uiteengezet waarop beide methoden gebaseerd

zijn. Beschouwt men de lucht boven het aardoppervlak in de ’surface layer’ als onsamendruk-

baar, dit is het onderste deel van de atmosferische grenslaag waarin de windstroming bepaald

wordt door de oppervlakteweerstand en de temperatuursgradiënt en waarin deze windstro-

ming in verwaarloosbare mate onderhevig is aan Corioliseffecten [Holton, 2004], dan kan men

41
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constante symbool waarde en eenheid

valversnelling g 9.81m
s2

specifieke warmtecapaciteit voor lucht Cp 1013 J
kg◦C

kinematische viscositeit van lucht ν 1.5 · 10−5 m2

s

variabele symbool eenheid

snelheidsvector van de wind v = [u v w]
T m

s

absolute luchtvochtigheid qv
kg
m3

eenheidsvector van de verticale coördinaat z
|z| −

luchtdruk P Pa

luchttemperatuur (droge bol) Ta
◦C

dichtheid van lucht ρa
kg
m3

dauwpunttemperatuur Td
◦C

bodemtemperatuur Ts
◦C

relatieve vochtigheid RH −
netto-stralingsintensiteit Rn

W
m2

bodemwarmtefluxdichtheid G W
m2

latente warmtefluxdichtheid λE W
m2

voelbare warmtefluxdichtheid H W
m2

specifieke verdampingswarmte van water λ J
kg

actuele dampspanning ea Pa

verzadigide dampspanning es Pa

Bowen-Ratio β −

Tabel 3.1: De constanten en variabelen met hun respectievelijke eenheden en waarden gebruikt in

dit onderdeel.
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volgende behoudsvergelijkingen formuleren:

∇ ·v = 0

∂qv
∂t

+ v ·∇qv = 0

∂Ta
∂t

+ v ·∇Ta = 0

∂v

∂t
+∇ ·

(
vvT

)
= −g z

|z|
− 1

ρa
∇P + ν∇2v

(3.1)

Bovenstaande vergelijkingen zijn respectievelijk van boven naar beneden: continüıteitsvergelijking

voor een onsamendrukbaar flüıdum (lucht), behoud van massa waterdamp in het flüıdum, be-

houd van warmtehoeveelheid in het flüıdum en behoud van momentum voor het flüıdum. In

een volgende stap worden deze vier vergelijkingen typisch ’uitgemiddeld’. Deze methode

noemt men ’Reynolds averaging’. Men stelt voorop dat de onbekende variabelen v, qv, Ta, P

kunnen herschreven worden als een ontbinding van hun gemiddelde en een fluctuatie:

v = v + v′

qv = qv + q′v

Ta = Ta + T ′a

P = P + P ′

(3.2)

De · -operator heeft in principe betrekking op een simultane temporele en ruimtelijke uit-

middeling. Aangezien de Bowen-Ratio methode en de eddy-covariance methode echter enkel

gebaseerd zijn op puntmetingen kan men de ruimtelijke uitmiddeling buiten beschouwing la-

ten. De operator op een tijdreeks f(t) wordt dan als volgt gedefinieerd (met T de periode

waarover uitgemiddeld wordt):

f(t) =
1

T

∫ t+T
2

t−T
2

f(τ)dτ (3.3)

De · -operator is eigenlijk te beschouwen als een statistische operator. Dit is trouwens ook de

reden van het ’Reynolds averaging’: aangezien in de grenslaag boven de vegetatie turbulenties

aanwezig zijn, is er op kleine schaal vaak een chaotisch gedrag. Men tracht dan naar het

gemiddeld gedrag van de stroming te kijken door de oorspronkelijke variabelen op te splitsen in

hun lopend gemiddelde en hun fluctuaties daarop. Op die manier kan men tot een makkelijker

te modelleren gemiddeld ’gedrag’ komen. Voor iedere fluctuatie ξ′ geldt dat ξ′ = 0 (volgt uit

3.2 en 3.3). Merk op dat voor twee tijdreeksen f1 en f2, f ′1f
′
2 als volgt kan geschreven worden:

f ′1f
′
2 =

1

T

∫ t+T
2

t−T
2

(f1(τ)− f1(τ)) · (f2(τ)− f2(τ))dτ (3.4)

Bovenstaande vergelijking toont aan dat f ′1f
′
2 analoog is aan de definitie van de covariantie

zoals in de statistiek. Beschouwt men nu het stelsel behoudsvergelijkingen 3.1 en past men
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daarop de · -operator toe dan krijgt men:

∇ ·v = 0

∂qv
∂t

+ v ·∇qv = −∇ · q′vv
′

∂T a
∂t

+ v ·∇T a = −∇ ·T ′av
′

∂v

∂t
+ v ·∇v = −g z

|z|
− 1

ρa
∇P + ν∇2v −∇ ·v′v′T

(3.5)

De aanwezigheid van de nieuwe onbekenden q′vv
′, T ′av

′ en v′v′T maakt dat het aantal onbeken-

den groter wordt dan het aantal vergelijkingen (beschouw hier het stelsel vergelijkingen 3.5).

Er valt op te merken dat de tweede en de derde vergelijking van stelsel 3.5 de vorm hebben van

een advectie-diffusie vergelijking, waarbij de nieuwe termen q′vv
′ en T ′av

′ te beschouwen zijn

als turbulente fluxdichtheden. Analoog zijn de termen van de matrix v′v′T te beschouwen als

een soort turbulente momentumfluxdichtheden. Vaak worden de turbulente fluxdichtheden

echter gemodelleerd via de zogenoemde K-theorie (ook wel de fluxgradient-theory genoemd)

om op die manier een gesloten systeem van partiële differentiaalvergelijkingen te verkrijgen:

q′vv
′ = −Kv∇qv

T ′av
′ = −Kh∇Ta

v′v′T = −Km∇v

(3.6)

Het probleem echter met de modellering van de turbulente fluxdichtheid termen via de K-

theorie ligt hem in het feit dat het probleem nu eigenlijk verschoven wordt naar het schatten en

karakteriseren van de eddy-diffusiecoëfficiënten
[
m2

s

]
(met Kv de eddy-diffusiecoëfficiënt van

waterdamp, Kh de eddy-diffusiecoëfficiënt van warmte, Km de eddy-diffusiecoëfficiënt van

momentum). Kv, Kh en Km zijn afhankelijk van de atmosferische stabiliteit en variëren dus

in ruimte en tijd. Meestal worden deze K-waarden als constant beschouwd. Deze aannames

zijn te verdedigen onder neutrale grenslaagvoorwaarden. Vaak wordt zelfs aangenomen dat

Kv = Kh = Km = K, wat volgens de Monin-Obukhov similariteitstheorie enkel waar is onder

een neutrale atmosferische toestand [Obukhov, 1971].

Het oplossen van stelsel 3.5 samen met 3.6 is met de gepaste randvoorwaarden en initiële voor-

waarden mogelijk. Maar gezien men in relatie tot evapotranspiratie voornamelijk gëınteresseerd

is in de latente en voelbare warmtefluxdichtheden en (in mindere mate) in de momentum-

fluxdichtheden wordt er voornamelijk verder gebouwd op stelsel 3.6 welke volgt uit de ach-

terschuilende theorie via stelsel 3.5.



3.1. VERGELIJKING VAN TWEE METHODEN TER BEPALING VAN ETA 45

3.1.2 De Bowen-Ratio methode

De eerste methode is de Bowen-Ratio methode volgens Bowen [1926]. De nodige vergelijkingen

voor deze methode worden hieronder kort besproken en baseren zich op de vorige paragraaf.

Herschrijven we de rechterleden van de eerste en de tweede vergelijking van de vergelijkingen

uit stelsel 3.6 voor de verticale component, dan bekomt men voor de latente en de voelbare

warmtefluxdichtheid:

λE = −λKv
∂qv
∂z

(3.7)

H = −ρaCpKh
∂T a
∂z

(3.8)

Beschouwt men nu de globale energiebalans over een stuk grasland dan kan men de energie-

balans als volgt schrijven:

Rn −G = λE +H (3.9)

Het idee achter de Bowen-Ratio methode is dat de voelbare warmtefluxdichtheid H steeds

een zekere verhouding heeft ten opzichte van de latente warmtefluxdichtheid λE. Deze ver-

houding wordt de Bowen-Ratio genoemd en wordt genoteerd als β [−]. Combineert men deze

informatie met vergelijking 3.9 dan bekomt men:

λE =
Rn −G
1 + β

(3.10)

β wordt dus berekend als de verhouding van de voelbare warmtefluxdichtheid tot de latente

warmtefluxdichtheid. Discretiseert men vergelijking 3.7 en 3.8 dan bekomt men:

β =
ρaCp
λ

Kh

Kv

(
Ta(z2)− Ta(z1)
qv(z2)− qv(z1)

)
(3.11)

Kh en Kv worden als gelijk verondersteld waardoor de aanname wordt gemaakt dat de grens-

laag in een neutrale toestand verkeert (zie hoger). Volgende vergelijkingen maken het mogelijk

vergelijking 3.11 te herschrijven in functie van meetbare meteorologische variabelen:

qv(z) = 0.622
ea(z)

P (z)

ea(z) = 610.8 · e
17.27 ·Td(z)

237.3+Td(z)

(3.12)

Vergelijking 3.11 wordt met al deze informatie herschreven als:

β = γ

(
Ta(z2)− Ta(z1)
ea(z2)− ea(z1)

)
(3.13)

Hierbij is γ
[
Pa
◦C

]
de psychrometrische constante en gelijk aan

PCp

0.622λ . Waarbij λ = 2.501 · 106−
2361 ·Ts. In deze studie werd voor P de constante waarde van 101300 Pa aangenomen aan-

gezien hiervoor geen data voorhanden waren, dit heeft echter een verwaarloosbare invloed
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op de resultaten. De · -operatie werd uitgevoerd door de datalogger van het Bowen-Ratio

station op een tijdschaal van tien minuten (T = 10 min in vergelijking 3.3) op basis van

secondelijkse metingen van Ta, Td en Ts. Het is belangrijk dat deze tijdschaal groot genoeg

is. Op die manier kunnen de grootste wervels ook uitgemiddeld worden. Ondanks het feit dat

de · -operator de kleinste tijdschaal van een tijdreeks niet verandert (i.e.: het tijdsdomein na

de ’Reynolds averaging’-operatie op een functie is hetzelfde als deze van de functie voor de

operatie), worden er toch maar om de tien minuten outputs van de variabelen gegeven door

de datalogger van het Bowen-Ratio station. Op die manier is elke ouput gebaseerd op onaf-

hankelijke metingen en zijn de ouputs op de verschillende tijdstippen dus ook onafhankelijk.

Verder was voor de opstelling in deze studie z1 = 1.5 m en z2 = 2.5 m.

Voor deze studie is de data afkomstig van twee verschillende periodes. De eerste periode van

3/9/2008 tot en met 18/3/2010, de tweede periode van 13/7/2009 tot en met 25/11/2011.

In de eerste periode werden Ta en Td gemeten met behulp van psychrometers terwijl in de

tweede periode Ta en RH gemeten werden met behulp van capacitieve probes. Daar er voor

de tweede periode geen data beschikbaar waren van Td, maar wel van RH werd de actuele

dampspanning als volgt bepaald:

ea(z) = RH(z) · es(z) = RH(z) · 610.8e
17.27 ·Ta(z)

237.3+Ta(z) (3.14)

Enkel de β-waarden begrepen tussen -0.7 en 10 werden behouden. De overige β-waarden

werden als onbetrouwbaar beschouwd zoals in Andreas and Cash [1996].

3.1.3 De eddy-covariance methode

In deze methode wordt met behulp van een sonische anemometer (CSAT3) op hoogfrequente

wijze (10 Hz) de driedimensionale windvector gemeten in een punt. Naast de anemometer is

het nodig een hoogfrequente temperatuurmeter en relatieve vochtigheidsmeter te hebben om

een uitspraak te kunnen doen over de latente en de voelbare warmtefluxdichtheid. In deze

studie maakte ieder eddy-covariance station gebruik van een hoogfrequente krypton hygrome-

ter (KH2O) om de latente warmtefluxdichtheid te meten. De temperatuur, ter bepaling van

de voelbare warmteflux, werd gemeten met behulp van de CSAT. Herschrijven we de linker-

leden van de eerste en de tweede vergelijking van de vergelijkingen uit 3.6 voor de verticale

component, dan bekomt men voor de latente en de voelbare warmtefluxdichtheid:

λE = −λq′vw′ (3.15)

H = −ρaCpT ′aw′ (3.16)

Bij een eddy-covariance systeem worden de latente en de voelbare warmtefluxdichtheden dus

direct berekend uit de gemeten fluctuaties van de variabelen, zodat tussenmodellen zoals de K-

theorie overbodig worden net zoals de hiermee gepaard gaande veronderstellingen betreffende
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de atmosferische stabiliteit. Het tijdvenster waarover de covariantie gemeten wordt moet groot

genoeg zijn zodat de grootste wervels (’eddies’) ook opgenomen worden in de fluxmetingen.

In deze studie kwam dit neer op tien minuten (om dezelfde redenen als bij het Bowen-Ratio

station). Een groot nadeel aan het eddy-covariance systeem is dat het relatief duur is, maar

ook gevoelig en complex is zodat een regelmatig onderhoud nodig is [Drexler et al., 2004].

Tevens blijkt dat voor open-path stations, zoals gebruikt in deze studie, de energiebalans (zie

vergelijking 3.9) over het algemeen niet gesloten is.

3.1.4 Vergelijking van beide methoden

De latente en de voelbare warmtefluxdichtheid werden op basis van de uurlijks gemiddelde

data van het Bowen-Ratio station berekend, zowel voor de data bekomen via de metingen

van de psychrometers (eerste periode: 3/9/2008-18/3/2010) als voor deze bekomen via de

capacitieve probes (tweede periode: 13/7/2009-25/11/2011). De data bekomen uit de eerste

periode bleken echter te grote fouten te bevatten. Deze fouten waren te wijten aan slechte

metingen van de luchttemperatuur (droge bol) of de dauwpunttemperatuur. Beide variabelen

leidden namelijk tot slechte schattingen voor de relatieve vochtigheid. Daarom werd enkel

verder gewerkt werd met de data bekomen uit de tweede periode via de metingen door de

capacitieve probes.

Om een eerste globaal beeld te krijgen van de graad van de sluiting van de energiebalans

(zie vergelijking 3.9) voor beide eddy-covariance stations, werd telkens een lineaire regressie

uitgevoerd tussen enerzijds de uurlijkse tijdreeks van energie-input (Rn(t)−G(t)) en anderzijds

de output ((λE)EC(t) +HEC(t)) voor het betreffende eddy-covariance station.

In een volgende analyse werden de bekomen uurlijkse tijdreeksen van de latente en de voelbare

warmtefluxdichtheid ((λE)(t) en H(t)) voor zowel de Bowen-Ratio methode als voor de eddy-

covariance methode herschreven als functie van enerzijds het uur van de dag t2, anderzijds

als functie van de discrete tijd t1 uitgedrukt in jaar (met als kleinste schaal 1 dag). Op die

manier bekomt men dus respectievelijk (λE)(t1, t2) en H(t1, t2). Hiernaast werden in functie

van t1 de momenten van zonsopgang en zonsondergang berekend om dit te kunnen koppelen

aan verdere analyses. Deze werden berekend op basis van volgende vergelijking:

h(t1) = ±12

π
arccos (− tan (δ(t1)) · tanφ) + 14 (3.17)

In bovenstaande vergelijking is h(t1) het tijdstip van zonsondergang (plusteken) of zonsopgang

(minteken) en wordt uitgedrukt in uur (zomertijd België). φ is de breedteligging van het

station (50◦51’ N), δ(t1) [rad] is de declinatiehoek in radialen die als volgt berekend wordt

(DOY(t1) is Day Of Year):

δ(t1) = −0.4084 · cos (0.0172 · (DOY(t1) + 10)) (3.18)
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Verder werden op basis van de ontbonden tijdreeksen volgende grootheden berekend (waarbij

de subscripts BR en EC aangeven dat de betreffende variabele hoort bij respectievelijk de

Bowen-Ratio methode en de eddy-covariance methode):

VλE(t1, t2) = (λE)BR(t1, t2)− (λE)EC(t1, t2)

VH(t1, t2) = HBR(t1, t2)−HEC(t1, t2)

VH+λE(t1, t2) = VλE(t1, t2) + VH(t1, t2)

(3.19)

Eigenlijk komt de laatste vergelijking van de bovenstaande vergelijkingen neer op het nagaan

van de sluiting van de energiebalans voor het eddy-covariance systeem. Voor de Bowen-Ratio

methode geldt namelijk per definitie dat Rn − G = λE + H. Indien dit laatste ook waar

zou zijn voor het eddy-covariance meetsysteem dan kan men stellen dat de balans hiervoor

ook gesloten is. Is VH+λE(t1, t2) dus groter dan nul dan betekent dit dat het eddy-covariance

systeem niet alle energie registreert. Is VH+λE(t1, t2) negatief dan zou dit betekenen dat het

eddy-covariance station meer energie opmeet in de latente en voelbare warmtefluxdichtheden

dan wat beschikbaar gesteld wordt door de resultante van de nettostraling en de bodemwarm-

tefluxdichtheid.

3.1.5 Invloed van de meetpositie en de ruwe dataverwerking op de resul-

taten

Het vermoeden dat de positie van de twee eddy-covariance stations, respectievelijk aan een

akkerrand en midden op het grasveld, een invloed zou hebben op de gemeten fluxen, werd

in eerste instantie nagegaan met een scatterplot van (λE)(t) enerzijds en van H(t) ander-

zijds tussen beide stations. Op basis van hieruitvolgende resultaten werden verdere analyses

uitgevoerd met betrekking tot de invloed van de positie.

De vergelijking van de twee verwerkingsmethodes van de ruwe data van de eddy-covariance

stations (TK2 [Mauder and Foken, 2004] en Campbell Scientific) is eveneens voltrokken op

basis van lineaire regressies en scatterplots: een eerste lineaire regressie en scatterplot werd

uitgevoerd op basis van (λE)EC1TK2(t) en (λE)EC1(t) , een tweede lineaire regressie op basis

van (λE)EC2TK2(t) en (λE)EC2(t).

3.1.6 Resulaten

In figuur 3.1 is de energiebalans als scatterplot weergegeven voor beide eddy-covariance sta-

tions op basis van de uurlijkse data. Hieruit blijkt dat globaal gezien λE +H, gemeten door

de eddy-covariance systemen, een onderschatting maakt van Rn − G. De eddy-covariance

systemen slagen er met andere woorden gemiddeld niet in om de energiebalans te sluiten.
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Dergelijke onderschattingen zijn reeds beschreven in andere studies betreffende dit onder-

werp: Balbont́ın-Nesvara et al. [2010], Oliphant et al. [2004] en Giambelluca et al. [2009].

Uit figuur 3.1 kan echter ook opgemaakt worden dat voor lagere energiewaarden eerder een

overschatting te verwachten is.

Figuur 3.1: De scatterplot tussen beide termen van de energiebalans voor het eerste eddy-covariance

station (links) en het tweede eddy-covariance station (rechts) op basis van de uurlijkse

data. De rode lijnen zijn de regressierechten, de stippellijnen zijn de 1:1-lijnen.

In figuur 3.2 ziet men het verschil tussen de latente warmtefluxdichtheid op basis van de

Bowen-Ratio methode en deze volgens de eddy-covariance metingen. Aangezien een groot

deel van Bowen-Ratio’s onwaarschijnlijke waarden hadden, is een groot deel van VλE(t1, t2) in

deze figuur verloren gegaan. VλE(t1, t2) geeft aan in welke mate de Bowen-Ratio methode de

eddy-covariance methode overschat met betrekking tot de latente warmtefluxdichtheid λE.

Men ziet dat, wat de latente warmtefluxdichtheid betreft, ’s nachts de Bowen-Ratio methode

eerder overschat wordt door de eddy-covariance methode (VλE(t1, t2) < 0) terwijl het overdag

eerder andersom is (VλE(t1, t2) > 0). In de zomer blijken overdag de onderschattingen van

λE voor de eddy-covariance methode groter te zijn dan in de winter. Indien men zich baseert

op de winter van 2010 kan men stellen dat er overdag een lichte overschatting is van de eddy-

covariance methode ten opzichte van de Bowen-Ratio methode met betrekking tot de latente

warmtefluxdichtheid.

Figuur 3.3 geeft het verschil tussen de voelbare warmtefluxdichtheid op basis van de Bowen-

Ratio methode en deze volgens de eddy-covariance methode. Gelijkaardige conclusies kunnen

getrokken worden als voor VλE(t1, t2). Opmerkelijk is wel de wittere band rond de ochtend

en de avond. De voelbare warmtefluxdichtheid zou hier voor beide methoden relatief goed

overeen komen. Figuur 3.2 en 3.3 zijn in zekere mate als complementair te beschouwen:

een onderschatting van de latente warmtefluxdichtheid door de eddy-covariance methode is
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Figuur 3.2: VλE(t1, t2) = (λE)BR(t1, t2) − (λE)EC(t1, t2)
[
W
m2

]
. De onderste en bovenste zwarte

curve duiden respectievelijk de momenten van zonsopkomst en zonsondergang aan.

globaal gezien te koppelen aan een overschatting van de voelbare warmtefluxdichtheid ten

opzichte van de Bowen-Ratio methode.

Figuur 3.3: VH(t1, t2) = HBR(t1, t2) − HEC(t1, t2)
[
W
m2

]
. De onderste en bovenste zwarte curve

duiden respectievelijk de momenten van zonsopkomst en zonsondergang aan.

De resulterende onderschatting VH+λE(t1, t2) van de eddy-covariance methode tegenover de

Bowen-Ratio methode, te wijten aan de termen VλE(t1, t2) en VH(t1, t2) (zie figuur 3.2 en 3.3),

is weergegeven in figuur 3.4. In deze figuur wordt nagegaan in welke mate de energiebalans

gesloten is in functie van t1 en t2. Dit laatste is per definitie het geval voor de Bowen-Ratio

methode. Indien de energiebalans voor beide methoden gesloten is, moet er dus gelden dat

VH+λE(t1, t2) = 0. Figuur 3.4 laat duidelijk zien dat dit het grootste deel van de tijd niet het

geval is. Voornamelijk in de zomer onderschat de eddy-covariance methode de energie-input:

een deel van Rn−G wordt niet gemeten. ’s Nachts geldt net het omgekeerde. Daar de eddy-

covariance methode een aerodynamische meetmethode is, is de stabiliteit van de atmosfeer
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van groot belang. Legt men nu in figuur 3.4 het verband met de momenten van zonsopgang en

zonsondergang dan ziet men dat voor het eddy-covariance systeem de energiebalans gesloten

is in de late ochtend en in de vroege avond, te merken aan de witte band. Dit zijn net de

momenten waarop de atmosfeer in neutrale toestand verkeert. Het blijkt dus dat turbulente

voorwaarden overdag aanleiding geven tot een onderschatting van de totale energie door het

eddy-covariance systeem, terwijl stabiele voorwaarden ’s nachts leiden tot een overschatting.

In dit laatste geval zou dit dus betekenen dat het eddy-covariance systeem ’s nachts meer

energie meet dan wat er aan energie beschikbaar is (er van uitgaande dat Rn en G correct

gemeten werden).

Figuur 3.4: VH+λE(t1, t2) = VλE(t1, t2) + VH(t1, t2)
[
W
m2

]
. De onderste en bovenste zwarte curve

duiden respectievelijk de momenten van zonsopkomst en zonsondergang aan.

Om na te gaan wat de invloed van de positie van de eddy-covariance stations in het studiege-

bied was, werden de data van de latente en de voelbare warmtefluxdichtheden eerst met elkaar

vergeleken aan de hand van scatterplots en lineaire regressies zoals gëıllustreerd in figuur 3.5.

Afgezien van de ruis op de data, wijzen de regressies op een verwaarloosbare afwijking tussen

beide stations op basis van alle uurlijkse data.

Hoewel dus geen directe verschillen gemeten werden, werd toch gekeken wat de invloed van

de windrichting was. In figuur 1.1 valt namelijk een verhoging in het terrein te zien van

ongeveer twee meter hoog. Deze verhoging ligt ten zuidwesten van en vlak bij het eerste

eddy-covariance station. Vooraleer verder te gaan, enkele definities:

Definitie 5. De fetch is de afstand dat de wind over een oppervlak met ’homogene’ opper-

vlakteweerstand nodig heeft om tot een dynamisch stabiele grenslaag te komen.

Definitie 6. De nulvlaksverplaatsing van de vegetatie is de hoogte waarop het gewas zich ge-

draagt als een niet-begroeid oppervlak. Bijgevolg is op de nulvlaksverplaatsing de windsnelheid

nog net gelijk aan nul.
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Figuur 3.5: Scatterplot voor (λE)EC (links) en HEC (rechts) voor beide eddy-covariance stations op

basis van de uurlijkse data. De rode lijnen zijn de regressierechten, de stippellijnen zijn

de 1:1-lijnen.

In de handleiding van Campbell Scientific [Campbell Scientific Inc., 2005b] staat beschreven

dat de fetch van het meettoestel minimum honderd keer de afstand tussen de nulvlaksverplaat-

sing en hoogte van de metingen moet zijn. Daarom zou men voor deze studie verwachten dat

indien de wind uit het zuidwesten komt, een verschil tussen beide stations waarneembaar zou

zijn, terwijl indien deze uit het noordoosten komt dit niet het geval zou mogen zijn. Daarom

werd de tijdreeks van de windrichting van het Bowen-Ratio station Ud(t) = dir(uh)(t) opge-

deeld in drie klassen. De eerste klasse gaat van 175 tot 250 graden (zuidwesten), de tweede

klasse gaat van 0 tot 150 graden (noordoosten). Deze twee klassen bevatten telkens één van

de twee lokale maxima van de windrichtingverdeling. Klasse 3 ligt tussen klasse 1 en 2 maar

werd buiten beschouwing gelaten in de verdere analyse. Op basis van klasse 1 en 2 werden

de tijdreeksen (λE)(t) en H(t) opgedeeld in tijdreeksen horende bij klasse 1 en tijdreeksen

horende bij klasse 2. Tenslotte werden op deze opgesplitste tijdreeksen lineaire regressies toe-

gepast en scatterplots gemaakt om na te gaan of de windrichting wel verschillen naar boven

kan brengen.

De windroos in figuur 3.6 geeft de verdeling aan van de windrichtingen voor het Bowen-Ratio

station. De wind komt het grootste deel van de gevallen uit het zuidwesten en in een kleiner

deel van de gevallen uit het noordoosten. Dit gekoppeld aan figuur 1.1 leidt tot het opsplitsen

van de data in drie klassen op basis van de windrichting.

In figuur 3.7 staan dan de regressies weergegeven voor de latente warmtefluxdichtheid op

basis van beide windrichtingsklassen. Het resultaat leidt tot de conclusie dat de invloed

van de berm niet direct af te lezen valt uit een verschil in de latente warmtefluxdichtheid.
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Figuur 3.6: Histogram van de windrichtingen en de aanduiding van de drie windrichtingsklassen voor

het Bowen-Ratio station op basis van de uurlijkse data.

Nochtans zou men dit wel verwachten gezien de vereiste fetch volgens de handleiding van

Campbell-Scientific.

Tenslotte werd nog gekeken in welke mate het verwerkingsprogramma TK2 (bron) afwijkt

van de data zoals die verwerkt wordt door Campbell-Scientific zelf. In figuur 3.8 lopen de

regressierechtes praktisch gelijk met de 1:1-lijnen waarbij de R2 ook telkens een relatief hoge

waarde heeft. Het verwerkingsprogramma heeft dus geen grote impact op de data.
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Figuur 3.7: Scatterplot voor LEEC1
tegen LEEC2

op basis van windklasse 1 (links) en windklasse 2

(rechts) zoals aangegeven in figuur 3.6.

Figuur 3.8: Scatterplot voor LEECTK2 tegen LEEC voor eddy-covariance station 1 (links) en eddy-

covariance station 2 (rechts).
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3.2 Het verband tussen ETr en ETa

3.2.1 Methode

Voor de berekening van ETr
[
mm
uur

]
, werd de Penman-Monteith vergelijking op basis van

uurlijkse data gebruikt onder de volgende vorm:

ETr =
3600

λ

∆(Rn −G) +
ρaCp

ra
(es − ea)

∆ + γ
(

1 + rs
ra

) (3.20)

Voor de tijdreeks van ETa
[
mm
uur

]
werd de uurlijkse tijdreeks (λE)(t), berekend via de Bowen-

Ratio methode (zie onderdeel 3.1.2) voor de periode van 13/7/2009 tot en met 25/11/2011

gebruikt. De tijdreeks (λE)(t) werd gedeeld door λ en vermenigvuldigd met 3600 om de juiste

eenheid te bekomen. ETr(t) en ETa(t) werden ontbonden en geschreven als functie van t1

[jaar] en t2 [uur]. Vervolgens werd het verschil berekend tussen de referentie-evapotranspiratie

en de actuele evapotranspiratie: ETr(t1, t2) − ETa(t1, t2). Tevens werden hier de momenten

van zonsopgang en zonsondergang berekend volgens vergelijkingen 3.17 en 3.18.

Een andere methode om de relatie tussen ETr(t) en ETa(t) na te gaan is deze door te kijken

naar de cumulatieven van beide tijdreeksen [Gavin and Agnew, 2004]. Deze cumulatieven

cum(ETr)(t) en cum(ETa)(t) zouden naar verwachting uiteen moeten lopen naarmate de tijd

vordert. Aangezien de referentie-evapotranspiratie gemiddeld gezien groter is dan de actuele

evapotranspiratie verwacht men dan ook dat deze cumulatief gezien weggroeit van de actuele.

Om de interpretatie te vergemakkelijken, werd het verschil van de cumulatieven berekend

(met t0 het begin van de metingen: 13/7/2009):

V (t) = cum(ETr)(t)− cum(ETa)(t) =

∫ t

t0

ETr(τ)dτ −
∫ t

t0

ETa(τ)dτ (3.21)

Het voordeel van deze methode is dat op basis van V (t) makkelijk kan gezien worden op

welke tijdstippen in het jaar de cumulatieven het meest uit elkaar groeien. Dit valt dan te

koppelen aan het feit dat tijdens die perioden de actuele evapotranspiratie sterk verschilt

van de referentie evapotranspiratie terwijl deze in de overige perioden dan eerder als gelijk te

beschouwen zijn (i.e.: de perioden waar V (t) relatief constant blijft).

De verdere analyses op de tijdreeksen van ETr en ETa werden op basis van de lopende

maandgemiddelden uitgevoerd. Voor ETr(t) en ETa(t) levert dit met T = 24 · 30 uur:

ET (t) =
1

T

∫ t+T
2

t−T
2

ET (τ)dτ (3.22)

Voor ETr(t1, t2) en ETa(t1, t2) werd dit anders berekend (T = jaar
12 ):

ET (t1, t2) =
1

T

∫ t1+
T
2

t1−T
2

ET (τ, t2)dτ (3.23)
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Deze uitmiddeling werd uitgevoerd om na te gaan hoe de actuele en de referentie-evapotranspiratie

van elkaar verschillen op een schaal van één maand en groter. ET r(t) en ET a(t) werden visueel

gerelateerd met tijdreeksen van het volumetrisch bodemvochtgehalte op 0.1, 0.2 en 0.5 meter

diepte. Daarnaast werd tevens de tijdreeks van de neerslag, gemeten in het VMM station van

Liedekerke, gebruikt om de relatie te leggen met het volumetrisch bodemvochtgehalte.

3.2.2 Resultaten

Figuur 3.9 geeft het verschil van de referentie-evapotranspiratie op basis van de Penman-

Monteith vergelijking en de actuele-evapotranspiratie op basis van de Bowen-Ratio methode

in functie van t1 en t2. Men kan vaststellen dat voornamelijk overdag en meerbepaald in

de zomermaanden de referentie-evapotranspiratie duidelijk hoger ligt dan de actuele evapo-

transpiratie. Op het moment dat de atmosferische grenslaag neutraal is, in de late ochtend

en in de vroege avond, stemmen de actuele en de referentie evapotranspiratie min of meer

met elkaar overeen. In de winterperioden sluiten ETa en ETr nauw bij elkaar aan, dit is

logisch daar er in de wintermaanden steeds voldoende vocht voorhanden is (i.e.: een onge-

limiteerde vochtvoorraad conform de definitie van ETr). In figuur 3.9 ziet men vanaf het

tijdstip t1 = 2011.5 sterk negatieve waarden voor ETr − ETa, deze zijn te wijten aan foute

windmetingen. De windmeter was defect waardoor te lage windsnelheden gemeten werden

met een te lage schatting van ETr als gevolg.

Figuur 3.9: (ETr − ETa) (t1, t2)
[
mm
uur

]
. De onderste en bovenste zwarte curve duiden respectievelijk

de momenten van zonsopkomst en zonsondergang aan.

Het resultaat van de cumulatieven van de uurlijkse referentie- en de actuele evapotranspiratie

en hun respectievelijk verschil zijn opgenomen in figuur 3.10. Deze figuren zijn interessant

daar ze duidelijk laten blijken dat cum(ETr) en cum(ETa) uit elkaar groeien. Het verschil

V (t) tussen beide curven toont aan wanneer de aangroei tussen de cumulatieven het grootst
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is. Het blijkt dat telkens in de zomer de cumulatieven het snelste uit elkaar groeien terwijl

in de winter het verschil tussen beide curven redelijk constant blijft. Dit bevestigt de reeds

gestelde conclusies uit figuur 3.9: de referentie-evapotranspiratie in de zomer (in een eerder

korte periode) is een stuk groter dan de actuele, terwijl deze in de winter gedurende een

langere periode niet veel van elkaar verschillen.

Figuur 3.10: Bovenaan: de cumulatieve ETr en ETa in [mm]. Onderaan: het verschil V (t) tussen

de cumulatieve ETr en ETa in [mm].

Om het seizoenaal patroon duidelijker naar voor te brengen werd het lopend maandgemid-

delde van ETr en ETa berekend. Dit werd voor ieder uur toegepast op figuur 3.9 (volgens

vergelijking 3.23) om zo figuur 3.11 te bekomen. Dit werd tevens uitgevoerd op de volledige

tijdreeksen van ETr en ETa zelf met als resultaat de bovenste plot in figuur 3.12). Vergelijkt

men figuur 3.11 met de bovenste plot van figuur 3.12 dan kan men stellen dat de maand-

gemiddelde referentie-evapotranspiratie steeds hoger ligt dan de maandgemiddelde actuele

evapotranspiratie en dit ondanks het feit dat (ET r−ET a)(t1, t2) vaak kleiner is dan nul. Dit

komt door het feit dat de overschattingen van ETr ten opzichte van ETa, overdag domineren

op de onderschattingen tijdens de nacht. In figuur 3.12 ziet men in de bovenste plot duidelijk

de overschattingen van ET r tegen ET a in de vroege zomermaanden.

De relatie met het volumetrisch bodemvochtgehalte is duidelijk: gedurende een eerder lange

periode in de winter blijft het volumetrisch bodemvochtgehalte hoog, waardoor er dus vol-

doende water voorradig is om te verdampen en ETa benadert dan ETr. Anderzijds zijn er

redelijk bruuske wijzigingen op te merken in de lente en kort na de zomer. In de lente neemt

het vochtgehalte plots sterk af wat met zich meebrengt dat er gelimiteerde bodemvochtvoor-

waarden zijn; de ET r overschat dus ET a. Kort na de zomer neemt het bodemvochtgehalte

plots toe waarmee een einde gesteld wordt aan het grote verschil tussen actuele en referentie-

evapotranspiratie.
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Figuur 3.11:
(
ET r − ET a

)
(t1, t2)

[
mm
uur

]
. De onderste en bovenste zwarte curve duiden respectieve-

lijk de momenten van zonsopkomst en zonsondergang aan.

Figuur 3.12: Bovenaan: ET a en ET r in
[
mm
uur

]
. Midden: het uurgemiddeld volumetrisch bodem-

vochtgehalte op 0.1, 0.2 en 0.5 meter diepte. Onderaan: de neerslag uit Liedekerke in[
mm
uur

]
.
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Besluit

In deze masterproef werd er gekeken naar de verschillen tussen enkele methoden ter bepaling

van de referentie-evapotranspiratie in vergelijking met de internationale standaardmethode

(de Penman-Monteith methode). Methoden behorende tot de familie van de combinatieme-

thoden sluiten goed aan bij de standaardmethode in vergelijking met de stralingsgebaseerde

en temperatuursgebaseerde methoden. Voor de stralingsgebaseerde methoden kiest men op

basis van deze studie het best voor de Modified Makkink methode: deze heeft dezelfde input

als de Priestley-Taylor methode (Ta, Td en ν) maar benadert de standaardmethode beter. Wat

de temperatuursgebaseerde methoden betreft, kiest men op basis van de data van de zeven

Belgische meetstations best voor de methode van Hargreaves. De Blayney-Criddle methode

doet namelijk te grote overschattingen ten opzichte van de standaardmethode.

Een vergelijking van de KMI methode met de Penman-Monteith methode werd uitgevoerd en

er werd gevonden dat deze eerste methode de tweede gemiddeld gezien overschat. Splitst men

de hoofdvergelijking van iedere methode op in een stralingsterm en een aerodynamische term,

dan komt men tot het volgende resultaat: de KMI methode overschat de Penman-Monteith

methode voor de stralingsterm en onderschat de aerodynamische term van deze methode.

Deze over- en onderschatting zijn sterker uitgesproken dan de lichte overschatting door de

KMI methode voor beide termen samen. Ondanks dit verschil geven de KMI en de Penman-

Monteith methode een gelijkaardig ruimtelijk verdelingspatroon van de gemiddelde jaarlijkse

referentie-evapotranspiratie.

Volgens de methode van McCuen [1974], ter bepaling van de relatieve gevoeligheid, blijkt dat

de referentie-evapotranspiratie (volgens het Penman-Monteith model) het meest gevoelig is

voor de relatieve vochtigheid en in de tweede plaats voor de luchttemperatuur. Hierbij is deze

gevoeligheid voor beide variabelen telkens het grootste in de winter. Een zelf ontwikkelde

methode voor de gevoeligheidsanalyse werd gëıntroduceerd. In deze methode wordt de tijds-

59
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afhankelijke covariantie van de inputvariabelen in beschouwing genomen bij de analyse. Via

deze methode werd er gevonden dat in de eerste plaats de referentie-evapotranspiratie het

meest gevoelig is voor de luchttemperatuur en in tweede plaats voor de relatieve vochtigheid,

met telkens een maximum in de zomer (op basis van de relatieve gevoeligheid).

De trendanalyse uit deze studie wees erop dat voornamelijk in de zomer de maandgemiddelde

referentie-evapotranspiratie het sterkst is toegenomen (of het minst is afgenomen) over de

observatieperiode (1963-2006) en dat dit voornamelijk te wijten is aan een sterke tempera-

tuurstijging in de zomer voor België. De detrendanalyse wees erop dat de klimatologische

wijzinging van de temperatuur en de windsnelheid in België het sterkst zouden bijdragen tot

de verandering van de referentie-evpotranspiratie op klimaatsniveau.

Het patroon van de ruimtelijke verdeling van de jaargemiddelde referentie-evapotranspiratie

(1967-1986), op basis van de zeven stations, verschilde in deze thesis ten opzichte van deze

gevonden volgens Meulenberghs and Gellens [1992]. In deze thesis werd er een eerder lage

jaargemiddelde referentie-evapotranspiratie gevonden aan zee terwijl volgens Meulenberghs

and Gellens [1992] hier duidelijk een veel hogere referentie-evapotranspiratie gevonden werd

(telkens gebaseerd op de metingen van één station aan zee). De ruimtelijke variatie voor de

absolute gevoeligheid van de referentie-evapotranspiratie (volgens het Penman-Monteith mo-

del) voor de luchttemperatuur blijkt ondergeschikt te zijn aan de temporele variatie doorheen

het jaar (op basis van de eigen gëıntroduceerde methode ter bepaling van de gevoeligheid).

Er komt wel duidelijk naar voor dat de absolute gevoeligheid voor de luchttemperatuur dui-

delijk het hele jaar door een stuk hoger is in het station van Oostende dan in de overige zes

meetstations.

De eddy-covariance methode en de Bowen-Ratio methode werden in het tweede deel van deze

masterproef met elkaar vergeleken voor twee eddy-covariance stations en één Bowen-Ratio

station in Ternat. De eddy-covariance methode slaagt er gemiddeld niet in de energiebalans te

sluiten, voornamelijk overdag maakt deze een sterke onderschatting van de totale beschikbare

energie terwijl het systeem ’s nachts een lichte overschatting maakt. De eddy-covariance

methode onderschat de voelbare warmtefluxdichtheid overdag t.o.v. de Bowen-Ratio methode,

’s nachts wordt deze methode voor deze term net licht overschat. Voor de voelbare warmteflux

wordt een gelijkaardige conclusie getrokken.

Er werd eveneens nagegaan of een twee meter hoge berm net naast het eerste eddy-covariance

station een invloed had op de metingen door deze te vergelijken met de resultaten van het

tweede eddy-covariance station dat vijftig meter ten noordoosten lag van deze berm. Er wer-

den tegen de verwachtingen in geen significante verschillen gevonden. Er werd een vergelijking

gemaakt tussen de resultaten bekomen na de verwerking van de hoogfrequente (10 Hz) data

met het softwarepakket TK2 volgens Mauder and Foken [2004] en de rechtstreekse resultaten

van de eddy-covariance systemen (volgens het verwerkingsprogramma in de datalogger). De
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invloed van het verwerkingsprogramma van de hoogfrequente data van de eddy-covariance

systemen op de resultaten bleek ook minimaal te zijn.

Tenslotte werd het verband tussen de actuele en de referentie-evapotranspiratie onderzocht

voor het proefveld in Ternat. Er werd gevonden dat de referentie-evapotranspiratie de actu-

ele evapotranspiratie sterk overtreft in de zomer en dat dit voornamelijk overdag het geval

is. Er is ook een duidelijk verband tussen het verschil tussen referentie- en actuele evapot-

ranspiratie en het volumetrisch bodemvochtgehalte gevonden: in het late voorjaar daalt het

bodemvochtgehalte en wordt het verschil tussen de actuele en de referentie-evapotranspiratie

groter. Voor een langer gedeelte van het jaar (van de herfst tot de vroege lente) is er genoeg

vocht aanwezig in de bodem zodat de referentie- en de actuele evapotranspiratie nagenoeg

gelijk zijn.
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Bijlage A

Vergelijkingen ter bepaling van ETr

Penman-Monteith methode

De vergelijking van Penman-Monteith (met G ≈ 0 in deze studie) [Monteith, 1965]:

ETr =
1

λ

∆ (Rn −G) +
ρaCp

ra
(es − ea)

∆ + γ
(

1 + rs
ra

)
De constanten, parameters, variabelen en hun respectievielijke eenheden horende bij de hoofd-

vergelijking van de Penman-Monteith vergelijking en bij haar nevenvergelijkingen zijn weer-

gegeven in tabel A.1 en A.2. ETr is uitgedrukt in kg
m2s

maar kan eenvoudig in mm
dag bekomen

door te vermenigvuldigen met (3600 · 24).

Thermodynamische vergelijkingen (z is de hoogteligging van het station in de eerste vergelij-

king uitgedrukt in m AMSL):

P = P0 · e
− Mgz

R(Ta+273.15) (enkel indien P niet gekend is)

λ = 2501000− 2361 ·Ta

es = 0.6108 · e
17.27 ·Ta
237.3+Ta

ea = 0.6108 · e
17.27 ·Td
237.3+Td

∆ =
4098 · es

(Ta + 237.3)2

ρa =
3.486 ·P

Ta + 275

γ =
P ·Cp

0.622 ·λ
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constante symbool waarde en eenheid

molaire massa van lucht M 29 kg
mol

valversnelling g 9.81m
s2

ideale gasconstante voor lucht R 8314 J
kmol K

specifieke warmtecapaciteit voor lucht Cp 1013 J
kg◦C

parameter as 0.25

parameter bs 0.50

maximale bewolkingsgraad Nu 8 octa

zonneconstante Gsc 0.0820 MJ
m2min

albedocoëfficiënt α 0.23

Stefan-Boltzmann constante σ 4.9 · 10−9 MJ
m2K4dag

Von Kármán constante k 0.41

stomatale bulk weerstand rl 100 s
m

vegetatiehoogte h 0.12 m

hoogte van de windmeting zm 10 m

hoogte van de meting van Ta en Td zh 1.5 m

Tabel A.1: De constanten met hun respectievelijke eenheden en waarden, te gebruiken in de Penman-

Monteith vergelijking en haar nevenvergelijkingen.

Stralingsvergelijkingen:

δ = −0.4084 · cos (0.0172 · (DOY + 10))

ωs = arccos (− tanφ tan δ)

N = 2 ·ωs

n = N
(

1− ν

Nu

)
dr = 1 + 0.033 · cos

(
2π · DOY

365

)
Ra =

24 · 60

π
Gscdr (ωs sinφ sin δ + cosφ cos δ sinωs)

Rs =
(
as + bs

n

N

)
Ra

Rs0 =
(
0.75 + 2 · 10−5z

)
Ra

Rn =
106

24 · 3600
(1− α)Rs − σ

(
T 4
max + T 4

min

2

)
(0.34− 0.14

√
ea)

(
1.35

Rs
Rs0
− 0.35

)
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variabele symbool eenheid

luchttemperatuur Ta
◦C

dauwpunttemperatuur Td
◦C

windsnelheid op hoogte z = 10 m uz
m
s

bewolkingsgraad ν octa

breedteligging φ rad

dagelijkse minimale luchttemperatuur Tmin K

dagelijkse maximale luchttemperatuur Tmax K

luchtdruk op stationsniveau P kPa

luchtdruk op zeeniveau P0 kPa

specifieke verdampingswarmte voor water λ J
kg

verzadigde dampspanning van lucht es kPa

actuele dampspanning van lucht ea kPa

es afgeleid naar de luchttemperatuur ∆ kPa
◦C

dichtheid van lucht ρa
kg
m2

psychrometrische constante γ kPa
◦C

Day Of Year DOY dag

declinatiehoek δ rad

moment van zonsondergang ωs uur in zonnetijd

maximale dagelijkse zonneschijn N uur

werkelijke dagelijkse zonneschijn n uur

relatieve afstand aarde-zon dr −
extra-terrestrische kortgolvige stralingsintensiteit Ra

MJ
m2dag

actuele kortgolvige stralingsintensiteit Rs
MJ

m2dag

maximale kortgolvige stralingsintensiteit Rs0
MJ

m2dag

netto stralingsintensiteit Rn
W
m2

nulvlaksverplaatsingshoogte d m

ruwheidslengte momentumtransfer z0m m

ruwheidslengte voelbare en latente warmtetransfer z0h m

Leaf Area Index LAI −
Active Leaf Area Index LAIactive −
aerodynamische weerstand ra

s
m

oppervlakte weerstand rs
s
m

referentie-evapotranspiratie ETr
kg
m2s

Tabel A.2: De variabelen met hun respectievelijke eenheden, te gebruiken in de Penman-Monteith

vergelijking en haar nevenvergelijkingen.



70 BIJLAGE A. VERGELIJKINGEN TER BEPALING VAN ETR

Aerodynamische vergelijkingen:

d =
2

3
h

z0m = 0.123 ·h

z0h = 0.1 · z0m

LAIactive = 0.5 · LAI

LAI = 24 ·h

ra =
ln
(
zm−d
z0m

)
ln
(
zh−d
z0h

)
k2uz

rs =
rl

LAIactive

ASCE Penman-Monteith methode

ASCE Penman-Monteith vergelijking (met G ≈ 0 in deze studie) [Allen et al., 1998]:

ETr =
0.408 · ∆ (Rn −G) + γ 900

Ta+273u2 (es − ea)
∆ + γ (1 + 0.34 ·u2)

De nodige constanten, parameters, variabelen en hun respectievielijke eenheden horende bij de

hoofdvergelijking van de ASCE Penman-Monteith methode en bij haar nevenvergelijkingen

zijn dezelfde als deze zoals aangegeven in tabel A.1 en A.2, het enige verschil is dat ETr

rechtstreeks berekend wordt in mm
dag .

Thermodynamische vergelijkingen (z is de hoogteligging van het station in de eerste vergelij-

king uitgedrukt in m AMSL):

P = P0 · e
− Mgz

R(Ta+273.15) (enkel indien P niet gekend is

es = 0.6108 · e
17.27 ·Ta
237.3+Ta

ea = 0.6108 · e
17.27 ·Td
237.3+Td

∆ =
4098 · es

(Ta + 237.3)2

γ = 0.000665 ·P

De stralingsvergelijkingen zijn dezelfde als deze gebruikt voor de Penman-Monteith methode,

zoals weergegeven in onderdeel A.

Aerodynamische vergelijkingen:

u2 =
4.87 ·uz

ln (67.8 · zm − 5.42)
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KMI methode

De vergelijking volgens de KMI methode (met G ≈ 0 in deze studie) [Bultot and Dupriez,

1974]:

ETr = f

(
∆Rn−G

λ + γ(a+ b ·u2)(es − ea)
∆ + γ

)

De nodige constanten, parameters, variabelen en hun respectievielijke eenheden horende bij

de hoofdvergelijking van de KMI methode en bij haar nevenvergelijkingen verschillen van

deze van de Penman-Monteith methode. Niewe constanten, variabelen en parameters zijn

opgenomen in tabel A.3. α, a1, b1 en c1 zijn hier tijdsafhankelijk en te vinden in Bultot

and Dupriez [1974]. De parameter A is tevens tijdsafhankelijk en te vinden in Kondratyev

[1972].Verder worden Ra, Rs en Rn uitgedrukt in J
m2dag

. ETr wordt meteen berekend in mm
dag .

De overige variabelen en constanten dragen dezelfde eenheden als in tabel A.1 en A.2.

constante symbool waarde en eenheid

parameter a 2.05 mm◦C
dag kPa

parameter b 0.28 mm◦C urr
dag kPa km

Stefan-Boltzmann constante σ 4.9 · 10−3 J
m2K4dag

variabele symbool eenheid

windsnelheid op z = 2 m u2
km
uur

albedocoëfficiënt boven een wateroppervlak α0(t) −
albedocoëfficiënt boven vegetatie α(t) −
netto langolvige stralingsintensiteit Ld

J
m2dag

Verhouding van nettostralingsintensiteit f −
boven vegetatie tot boven wateroppervlak

daggemiddelde temperatuur overdag Tdag K

daggemiddelde actuele dampspanning overdag edag kPa

tijdsafhankelijke parameter A −
tijdsafhankelijke parameter a1 −
tijdsafhankelijke parameter b1

1
kPa0.5

tijdsafhankelijke parameter c1 −

Tabel A.3: De constanten en variabelen met hun respectievelijke eenheden, te gebruiken in de KMI

vergelijking en haar nevenvergelijkingen.

Thermodynamische vergelijkingen (z is de hoogteligging van het station in de eerste vergelij-
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king uitgedrukt in m AMSL):

P = P0 · e
− Mgz

R(Ta+273.15) (enkel indien P niet gekend is)

λ = 2501000− 2361 ·Ta

es = 0.6108 · e
17.27 ·Ta
237.3+Ta

ea = 0.6108 · e
17.27 ·Td
237.3+Td

∆ =
4098 · es

(Ta + 237.3)2

γ = 0.000622 ·P

Stralingsvergelijkingen:

δ = −0.4084 · cos (0.0172 · (DOY + 10))

ωs = arccos (− tanφ tan δ)

N = 2 ·ωs

n = N
(

1− ν

Nu

)
dr = 1 + 0.033 · cos

(
2π · DOY

365

)
Ra =

24 · 60 · 106

π
Gscdr (ωs sinφ sin δ + cosφ cos δ sinωs)

Rs =
(
as + bs

n

N

)
Ra

Ld = σT 4
dag

(
1− (a1 + b1 · (10edag)0.5) ·

(
1 + c1

( n
N

)2)) N

2π

α0 = 0.07 + (A− 0.07)
( n
N

)0.4
Rn = (1− α0)Rs − Ld

f =
(1− α)Rs − Ld
(1− α0)Rs − Ld

Aerodynamische vergelijkingen:

u2 =
17.532 ·uz

ln (67.8 · zm − 5.42)

Modified Makkink

De Modified Makkink vergelijking [Hansen, 1984]:

ETr = 0.7
∆

∆ + γ

Rs
λ
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De nodige constanten, parameters, variabelen en hun respectievielijke eenheden horende bij

de hoofdvergelijking van de Modified Makkink vergelijking en bij haar nevenvergelijkingen

stemmen overeen met tabel A.1 en A.2.

Thermodynamische vergelijkingen (z is de hoogteligging van het station in de eerste vergelij-

king uitgedrukt in m AMSL):

P = P0 · e
− Mgz

R(Ta+273.15) (enkel indien P niet gekend is)

λ = 2501000− 2361 ·Ta

es = 0.6108 · e
17.27 ·Ta
237.3+Ta

∆ =
4098 · es

(Ta + 237.3)2

γ =
P ·Cp

0.622 ·λ

De stralingsvergelijkingen zijn dezelfde als deze gebruikt voor de Penman-Monteith methode,

zoals weergegeven in onderdeel A. Rn en Rs0 hoeven hier echter niet berekend te worden.

Priestley-Taylor

De Priestley-Taylor vergelijking [Priestley and Taylor, 1972] (α1 = 1.27):

ETr = α1
∆

∆ + γ

Rn
λ
− 0.12

De thermodynamische vergelijkingen zijn dezelfde als deze voor de Modified Makkink verge-

lijking zoals weergegeven in onderdeel A.

De stralingsvergelijkingen zijn dezelfde als deze gebruikt voor de Penman-Monteith methode,

zoals weergegeven in onderdeel A.

Hargreaves

De vergelijking van Hargreaves [Hargreaves, 1994]:

ETr = 0.0023 · 0.408 ·Ra (Tmax − Tmin)0.5
(
Tmax − Tmin

2
+ 17.8

)
De nodige constanten, parameters, variabelen en hun respectievielijke eenheden horende bij

de hoofdvergelijking van de Hargreaves vergelijking en bij haar nevenvergelijkingen stemmen
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overeen met tabel A.1 en A.2. Tmin en Tmax dragen echter ◦C als eenheid. ETr wordt

uitgedrukt in mm
dag .

Stralingsvergelijkingen:

δ = −0.4084 · cos (0.0172 · (DOY + 10))

ωs = arccos (− tanφ tan δ)

dr = 1 + 0.033 · cos

(
2π · DOY

365

)
Ra =

24 · 60

π
Gscdr (ωs sinφ sin δ + cosφ cos δ sinωs)

Blaney-Criddle

De Blaney-Criddle vergelijking [Blayney and Criddle, 1950]:

ETr = aBC + bBC · p (0.46Ta + 8.13)

De nodige constanten, parameters, variabelen en hun respectievielijke eenheden horende bij

de hoofdvergelijking van de Hargreaves vergelijking en bij haar nevenvergelijkingen stem-

men overeen met tabel A.1 en A.2. Nieuwe of anders gedefinieerde variabelen of parameters

zijn opgenomen in tabel A.4. De tijdsafhankelijke parameter p is te halen uit Brouwer and

Heibloem [1986].

variabele symbool eenheid

dagelijks minimale relatieve vochtigheid RH− %

α0(t) −
daggemiddeld percentage jaarlijkse dagtijduren p %

parameter aBC
mm
dag

parameter bBC
mm

dag◦C%

Tabel A.4: De variabelen met hun respectievelijke eenheden, te gebruiken in de Blaney-Criddle ver-

gelijking en haar nevenvergelijkingen.

Stralingsvergelijkingen:

δ = −0.4084 · cos (0.0172 · (DOY + 10))

ωs = arccos (− tanφ tan δ)

N = 2 ·ωs

n = N
(

1− ν

Nu

)
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Voor de aerodynamische vergelijkingen werden dezelfde gebruikt zoals beschreven in onderdeel

A.

Vergelijkingen voor de parameters:

aBC = 0.0043RH− − n

N
− 1.41

bBC = 0.82− 0.0041RH− + 1.07
n

N
+ 0.066u2 − 0.006RH−

n

N
− 0.0006RH−u2
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