
Processen in de troposfeer 
In de troposfeer is de interne druk van de lucht in hydrostatisch evenwicht met de zwaartekracht. De 

interne druk van gasmoleculen maakt dat de aardatmosfeer als gevolg van de zwaartekracht niet inklapt 

tot een dunne, dichte schil, terwijl zwaartekracht verhindert dat de interne druk van het gas ervoor 

zorgt dat de gasmoleculen door diffusie ontsnappen naar de ruimte. 

De natuurkundige consequenties van dit hydrostatische evenwicht kunnen als volgt (in navolging van 

Wikipedia) worden weergegeven: 

Beschouw een Infinitesimaal cilindertje met als oppervlakte van het grondvlak dA, en hoogte dr. Het 

grondvlak bevindt zich op afstand r van het stercentrum, het bovenvlak bijgevolg op afstand r + dr. 

 

Gezien de infinitesimaal kleine afmeting van het cilindertje kan zijn dichtheid 

als constant beschouwd worden: 𝜌(𝑟) 

 

De verticale krachten die op dit cilindertje inwerken zijn: 

- een opwaartse drukkracht op het grondvlak, met grootte: 

𝑃(𝑟)𝑑𝐴  (1) 

 

- een neerwaartse drukkracht op het bovenvlak met grootte: 

𝑃(𝑟 + 𝑑𝑟)𝑑𝐴 (2) 

 

- zwaartekracht. Deze is eveneens neerwaarts en heeft als grootte: 

𝐺
𝑀𝑟𝑚𝑐

𝑟2
  (3) 

waar G de universele gravitatieconstante is, de massa van de ster binnen een afstand r van het 

stercentrum, de massa van de cilinder, en r de afstand van de cilinder tot het stercentrum. De massa van 

de cilinder is op zijn beurt gelijk aan zijn dichtheid vermenigvuldigd met zijn volume: 

𝑚𝑐 = 𝜌(𝑟)𝑑𝐴𝑑𝑟   (4) 

Hydrostatisch evenwicht betekent dat men eist dat de totale kracht op de cilinder nul is. Rekening 

houdend met de richtingen waarin de drie krachten werken moet dus gelden: 

𝑃(𝑟)𝑑𝐴 = −  𝑃(𝑟+𝑑𝑟)𝑑𝐴 - 𝐺
𝑀𝑟𝑚𝑐

𝑟2
 (5) 

 

De druk P(r+dr) kan worden benaderd door een eerste orde Taylor-benadering: 

𝑃(𝑟 + 𝑑𝑟) = 𝑃(𝑟) +
𝑑𝑃

𝑑𝑟
𝑑𝑟  (6) 



Substitutie van deze uitdrukking laat vervolgens toe links en rechts de bijdrage P(r) weg te laten, en 

vervolgens de factoren dA en dr weg te delen. Het resultaat is dan: 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
= −𝐺

𝑀𝑟𝜌(𝑟)

𝑟2
   (7) 

Dit is de formule voor hydrostatisch evenwicht, die in stermodellen als een van de 

differentiaalvergelijkingen wordt opgenomen. In het algemeen wordt deze wet gebruikt in wiskundige 

modellen van atmosferen van sterren en planeten. 

Wanneer men een systeem op Aarde beschouwt, zoals de atmosfeer, neemt men aan dat r constant is 

en gelijk aan de straal van de Aarde. 

𝑑𝑃

𝑑𝑧
= −𝐺

𝑀𝐴𝜌(𝑧)

𝑅𝐴
2 = 𝑔𝜌(𝑧)  (8) 

We zien dus dat, daar waar een hydrostatisch evenwicht geldt, dat de verandering van druk over een 

zekere afstand altijd gelijk is en overeenkomt met het product van de soortelijke massa van de 

atmosfeer en de aantrekkingskracht van de Aarde. 

In relatie tot het onderwerp van dit schrijven komt nu natuurlijk de vraag op in hoeverre dit nu relevant 

is voor de temperatuur van de atmosfeer. Immers de consequentie van dit alles zal normaliter zijn dat 

de verschillende luchtlagen meer of minder in elkaar worden gedrukt, afhankelijk van de druk 

(zwaartekracht) die continu op deze luchtlagen wordt uitgeoefend. Omdat in de natuurkunde geldt dat 

het arbeidsvermogen van gas wordt bepaald door d(PV) zal het ene, de toename van druk (dP) in een 

adiabatisch proces, in zijn geheel moeten worden gecompenseerd door de afname van volume (dV) 

ofwel: VdP=PdV. 

Dit blijkt echter niet het geval te zijn. We kunnen bij adiabatische processen waarnemen dat er een 

temperatuursverandering optreedt bij verticaal transport. Bovendien is er waar te nemen dat, anders 

dan kan worden verwacht, een stabiele atmosfeer optreedt bij luchtlagen met een gelijke potentiële 

temperatuur. Warmere lucht stijgt niet automatisch op, maar zal dit pas doen als de potentiele 

temperatuur (afgeleid van de adiabatische temperatuurstijging bij verticaal luchttransport) in een 

luchtkolom niet langer gelijk is. 

Hieruit kan worden afgeleid dat door de luchtlagen in de troposfeer blijkbaar ook op een andere wijze 

het hydrostatisch evenwicht in stand wordt gehouden, nl. door verhoging van de interne druk en dat 

kan alleen worden bereikt door verhoging van de temperatuur! 

Natuurlijk neemt ook het volume van de lucht van boven naar beneden af, waardoor de 

evenwichtssituatie niet alleen door verhoging van de druk/ temperatuur hoeft te worden bereikt. 1 

                                                           
1 Overigens zou dit natuurlijk ook een verklaring bieden voor het in de praktijk vrijwel altijd optreden van 
een lagere waarde voor adiabatische opwarming/ afkoeling dan de theoretisch gevonden waarde 9,8 
K/km (waarnaar Wallace in zijn email-verkeer met De Vos verwijst). 
De reden waarom voor deze waarde vrijwel altijd “slechts” een waarde van rond de 6 K/km wordt 
gevonden wordt nu geweten aan de condensatiewarmte die vrijkomt van de opgeloste waterdamp (de 
relatie wordt nu weergegeven met de zgn. ‘verzadigd (of natte)-adiabaat’). 
Dit heb ik altijd vreemd gevonden. Allereerst omdat je zou verwachten dat wanneer waterdamp hiervoor 



Aan de hand van het bovenstaande model kan dan ook intuïtief worden begrepen waarom boven een 

bepaalde hoogte, of liever, onder een bepaalde minimale druk (100 mbar, zoals we hierboven zagen), 

dit adiabatische proces blijkbaar stopt. 

Wanneer de beginvoorwaarden ten aanzien van de verticale (zwaarte)krachten die op een atmosferisch 

cilindertje werken niet langer dominant zijn (bijvoorbeeld door de inwerking van corioliskrachten/ 

vorticiteit), kan dit cilindertje immers niet meer adiabatisch opwarmen (of afkoelen). 

Planeten met een hoge omwentelingssnelheid, zoals de Aarde, hebben wellicht daarom dan ook een 

atmosfeer met veel geringere dikte dan die welke een betrekkelijk (veel) geringere 

omwentelingssnelheid hebben (bij vergelijkbare zwaartekracht), zoals Venus. 

In een stabiele troposfeer wordt de temperatuur dus medebepaald door het verschil in druk (dP), 

uiteindelijk veroorzaakt door de zwaartekracht, die door de verschillende luchtlagen op elkaar wordt 

uitgeoefend. Intuïtief kan dan ook worden aangevoeld dat wanneer de zwaartekracht zou kunnen 

worden uitgeschakeld, de afname van druk zal zorgen voor een flinke afkoeling. Het temperatuureffect 

van de zwaartekracht kan op grond van dit alles dan ook (relatief) vrij eenvoudig worden berekend. 

Voor een ideaal gas geldt per definitie dat de interne energie alleen afhankelijk is van de temperatuur: 

𝑑𝑈 = 𝐶�́�𝑑𝑇   (10) 

Waarbij het verschil in interne energie (dU) gelijk is aan soortelijke warmte bij gelijk volume (Cv) maal 

het verschil i temperatuur (ter vereenvoudiging wordt hier gerekend met één mol, uitgedrukt door de 

streep boven Cv). 

Aangenomen wordt nu dus dat deze interne energie de hoeveelheid arbeidsvermogen van het gas 

levert. Dit arbeidsvermogen wordt dus gegeven door: - PdV. Hierbij is V het volume en P de druk in 

evenwichtstoestand. Het minteken duidt aan dat wanneer het volume van het systeem toeneemt, het 

systeem arbeid verricht op zijn omgeving en er een energietransfer van het systeem naar de omgeving 

plaatsvindt. 

We vinden dan dus: 

𝐶�́�𝑑𝑇 = −𝑝𝑑𝑉    (11) 

Echter, omdat geldt: ρ = m/V, moet ook gelden: ρV = 1 (bij één mol), hierdoor wordt: 

𝑝𝑑𝑉 = 𝑝(𝑑
1

𝜌
) = −(

𝑝

𝜌2
)𝑑𝜌  (12) 

Voor een ideaal gas geldt natuurlijk ook: 

𝑝 = 𝜌𝑅𝑇   (13) 

En hieruit volgt via differentiatie: 

                                                           
verantwoordelijk is, het toch iets zou moeten uitmaken hoe verzadigd de lucht is en welke temperatuur 
de lucht heeft (dat ijkt niet zo te zijn). Daarnaast heb ik berekeningen die deze constante relatie 
aantonen nog nergens kunnen vinden. Het rekenwerk dat nodig is om de hierboven genoemde relatie 
aannemelijk te maken wil ik overigens graag laten aan hiervoor meer gekwalificeerde personen. 



𝑑𝑝 = 𝜌𝑅𝑑𝑇 + 𝑅𝑇𝑑𝜌  (14) 

Delen door RT geeft dan: 

𝑑𝜌 =
𝑑𝑝

𝑅𝑇
−

𝜌𝑑𝑇

𝑇
  (15) 

Vergelijking (12) kan dan dus als volgt worden uitgeschreven: 

𝑝𝑑𝑉 =
−𝑝𝑑𝑝

𝜌2𝑅𝑇
+

𝑝𝑑𝑇

𝜌𝑇
  (16) 

Echter vanwege (13) wordt dit dus: 

𝑝𝑑𝑉 =
−𝜌𝑅𝑇𝑑𝑝

𝜌2𝑅𝑇
+

𝜌𝑅𝑇𝑑𝑇

𝜌𝑇
 (17) 

Geeft: 

𝑝𝑑𝑉 =
−𝑑𝑝

𝜌
+ 𝑅𝑑𝑇  (18) 

Dit geeft dus bij het uitschrijven van de vergelijking (11): 

𝐶�́�𝑑𝑇 =
𝑑𝑝

𝜌
− 𝑅𝑑𝑇    (19) 

Dit wordt dan, omdat Cv + R = Cp: 

 𝐶𝑝𝑑𝑇 =
𝑑𝑝

𝜌
   (20) 

Maar omdat we hierboven al zagen dat bij een hydrostatisch evenwicht formule (8) geldt, betekent dit 

ook dat in een gelaagde atmosfeer geldt: 

𝑑𝑇

𝑑𝑧
=

𝑔

𝑐𝑝
    (21) 

De temperatuursverandering (dT) over een afstand dz wordt in deze kolom dus gegeven door de 

zwaarteveldsterkte (g) gedeeld door de specifieke hittecapaciteit van lucht (in kg) bij constante druk 

(=1006 J/kg.K). Wanneer we nu de bekende grootheden invullen dan volgt hieruit dat de adiabatische 

temperatuursverandering over een hoogte z gelijk moet zijn aan 9,8 graden (K) per kilometer. 

We vinden nu dus dat wanneer we aannemen dat de interne energie van een gasdeeltje 

verantwoordelijk is voor het arbeidsvermogen van dit gas, op basis van de aanwezigheid van een 

hydrostatisch evenwicht de waarde kan worden gevonden van de adiabatische vervalsnelheid (lapse-

rate) voor de troposfeer. 

Er is overigens nog een andere wat meer historische manier om tot deze vergelijking te komen, die kan 

worden afgeleid van ”Bornsteins Leitfaden der Wetterkunde”, uit 1927. 

Zoals we hebben gezien in vergelijking 11 is: 

𝐶�́�𝑑𝑇 = −𝑃𝑑𝑉   

Maar omdat we af kunnen leiden van de wet van Boyle en Gay-Lussac (PV = RT) moet ook gelden: 



𝑝𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑝 = 𝑅𝑑𝑇  (22) 

Maar dat betekent dat vergelijking (11) ook de volgende vorm kan aannemen: 

𝐶𝑣𝑑𝑇 = −𝑅𝑑𝑇 + 𝑉𝑑𝑝 (23) 

Ofwel: 

(𝐶𝑣 + 𝑅)𝑑𝑇 = 𝑣𝑑𝑝  (24) 

Dit geeft via: V = (RT)/P: 

𝐶𝑝𝑑𝑇 =
𝑅𝑇

𝑃
𝑑𝑝   (25) 

Maar omdat: 

𝜌 =
𝑝

𝑅𝑇
    (26) 

Wordt vergelijking (25) weer gelijk aan vergelijking (20): 

 𝐶𝑝𝑑𝑇 =
𝑑𝑝

𝜌
  

Het eindresultaat is dus in overeenstemming met de bovenstaande theorie; de zwaarte van de 

atmosfeer zorgt dan dus tegelijk voor haar eigen opwarming of “broeikas-effect”. 

De broeikasgassen zelf zijn daarom voor de vervalsnelheid van de temperatuur in de troposfeer alleen 

van betekenis, voor zover deze van 

invloed zijn op de soortelijke warmte 

bij constante druk of op de soortelijke 

warmte bij een constant volume van 

de atmosfeer. 

Gerhard Gerlich en Ralf D. 

Tscheuschner hebben de grootte van 

dit effect voor een verdubbeling van 

het gehalte kooldioxide in de 

atmosfeer in 2009 echter al reeds 

nader bestudeerd en kwamen tot de 

conclusie dat de grootte van dit effect 

simpelweg kan worden verwaarloosd 

(blz. 8-10): 

“It is obvious that a doubling of the 

concentration of the trace gas CO2, 

whose thermal conductivity is 

approximately one half than that of nitrogen and oxygen, does change the thermal conductivity at the 

most by 0,03% and the isochoric thermal diffusivity at the most by 0,07 %. These numbers lie within the 

range of the measuring inaccuracy and other uncertainties such as rounding errors and therefore have 

no significance at all.” 


