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Het vergelijken onder overeenkomstige atmosferische 

omstandigheden van de verzwakking voor zichtbaar licht, 

mid-infra-rood (3-5 μm) en millimetergolven (94 GHz) 
 

Samenvatting: In dit gedeelte wordt een overzicht van metingen gegeven, die werden gedaan in de atmosfeer om 

de verzwakking bij 94 GHz, in het mid-infrarood (3-5 µm) en bij zichtbaar licht te bepalen. De relatie van deze 

entiteiten wordt als functie van de meteorologische parameters gegeven. In regenbuien zijn de theoretische 

voorspellingen, gebaseerd op de reflectietheorie van Mie (A), in redelijke overeenstemming met de 

experimentele resultaten. Gedurende deze regenbuien is de verzwakking als gevolg van de regen dezelfde voor 

infrarood en voor zichtbaar licht. De relatie tussen infrarood en 94 GHz voor de verzwakking hangt af van het 

soort bui. Nagenoeg dezelfde resultaten werden gevonden in sneeuw- en natte sneeuwbuien, behalve dat de 94 

GHz transmissies er bij sneeuw minder last van hadden dan die van het infrarood en het zichtbare licht. 

(sneeuw: niet smeltend en de luchttemperatuur tussen 0 en +2 
0
C; Natte sneeuw: smeltende sneeuw). Gedurende 

mist wordt het infrarood en het zichtbare licht sterk beïnvloed, terwijl de 94 GHz verzwakking slecht licht is. 

 

  
 

1. Inleiding 
 

Gegevens voor transmissies in het zichtbare licht, infrarood- en millimetergolfgebied bij verschillende 

meteorologische condities konden ook al in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de literatuur worden 

gevonden. Omdat de gegevens op verschillende plaatsen werden vergaard en de meteorologische condities 

moeilijk correct waren te omschrijven (speciaal onder mistcondities) was er een sterke interesse voor de 

vergelijking van de eigenschappen van millimetergolven, infrarood en zichtbaar lichttransmissies onder dezelfde 

meteorologische omstandigheden. Om instaat te zijn het gedrag van millimeter golven, infrarood en zichtbaar 

licht onderling te vergelijken moesten overeenkomstige metingen worden gedaan langs nagenoeg dezelfde 

paden. Benieuwd naar de uitkomst van deze interessante metingen werden deze uitgevoerd door twee 

researchgroepen van het voormalige “Physisch Laboratorium RVO-TNO” in Den Haag op de OPAQUE-locatie 

op het vliegveld Ypenburg. Op deze locatie werden twee meetprogramma’s uitgevoerd: één voor het zichtbare 

licht en de infraroodoverdracht en één voor de 94 GHz radargolven, beiden als functie van de meteorologische 

parameters. Deze metingen werden overeenkomstig uitgevoerd tussen december 1979 en maart 1980. Daar de 

drie meetpaden dicht bijeen en evenwijdig aan elkaar lagen werden de meetgegevens door dezelfde 

meteorologische omstandigheden beïnvloed. 

Op bovenstaande foto van de meetcabines is o.a. de 94 GHz ontvangantenne op één van deze cabines te zien 

naast de zichtbare licht en infraroodmeetcabine en enige meteorologische meetinstrumenten. 

 

2. Instrumenten 
 

2.1 Waarnemingsapparatuur 
 

De zichtbare lichtoverdracht werd gemeten met een ELTRO-transmissometer (ELTR), welke daartoe was 

aangepast door de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en een effectieve weglengte had van 1 km. Er was 
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een retroreflector op 500 m afstand geplaatst, waardoor de zender en ontvanger in dezelfde cabine konden 

worden ondergebracht. 

Om de infraroodoverdracht in het spectrale gebied van 3-5 µm te meten werd een Barnes IR 

transmissometer (IRSC) gebruikt. De weglengte tussen de ontvanger en de zwart stralende radiator met een 

temperatuur van 925 
0
K bedroeg 500 m. De beide transmissometers stonden 1,5 m boven het aardoppervlak 

opgesteld. De 94 GHz verzwakking werd langs een pad met een horizontale lengte van 935 m gemeten. De 

zend- en ontvangantennes, resp. op 0,8 en 3,6 m hoogte boven het maaiveld geplaatst, hadden een bundelbreedte 

van 0,19 graden en een versterkingsfactor van 58 dB. De EM (elektromagnetische) golf werd verticaal 

gepolariseerd. 

 

2.2 Meteorologische meetapparatuur 
 

Een aantal regenmeters was er geplaatst langs het meetpad. Drie regenmeters (R1) gebruikten de standaard 

druppelverzameling in een trechter met een actieve wisser direct op het meetmoment. Twee regenmeters (R11) 

werkten op dezelfde wijze en hadden een integratietijd van 83 sec. Ook was er een zoegnaamde distrometer (D) 

beschikbaar, waarmee de druppelgrootte van de regen werd vastgelegd. Enige andere meteorologische apparaten 

waren opgesteld in de directe omgeving, alsook een hygrometer en een thermometer. 

 

 
 

 

2.3 Data (meetgegevens) bijeenbrengen 
 

Ieder uur, op het gehele uur, werden de OPAQUE metingen uitgevoerd. Tussen de uurmetingen in werd de 

verzwakking voor de 94 GHz golven bepaald. Wanneer het regende werd de infrarood- en zichtbare 

lichtverzwakking eveneens in de tussenliggende tijd van de OPAQUE uurmetingen bepaald. Deze gegevens 

werden dan elke 83 sec. door een minicomputer opgeslagen. 

Meetgegevens tijdens mist werden verstrekt uit de OPAQUE data, welke gedurende de periode van twee jaar 

beschikbaar kwam, omdat de mogelijkheid voor het optreden van een mistperiode laag was. 

 

2.4 Dataverwerking   
 

De zichtbare overdracht werd berekend met de formule 

T(s) = exp (-alfa.s)  ( alfa=α ) 

waarbij 

T(s) = de overdracht 

 

    s  = de weglengte in Km 

 

  alfa  = verzwakkingscoëfficiënt, per Km 
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Fig. 1 Infrarood verzwakking tegen die van 94GHz tijdens regen 

 

a: drizzle 

b: widespread 

c: thunderstorm 

 

Normaal wordt de zichtbaarheid υ (zicht-afstand) bepaald door de afstand s waarvoor geldt 

 

   T(s) = 0,02 

 

Daaruit volgt 

 alfa = 3.91/υ per kilometer 

en 

T(s) = exp (-3.91 x s/υ) 

De zichtbaarheidsverzwakking alfavis wordt gegeven door 

alfavis = - 10 x log { T(s)} decibels per kilometer 

Om in staat te zijn gekalibreerde metingen voor de infrarood transmissie uit te voeren werd de gemeten data 

genormaliseerd naar de transmissie met het Lowtran4 model, als er daarbij sprake was van een stabiele hoge 

zichtbaarheid. 

Opm: Het Lowtran4 model beschrijft de computer-code om de atmosferische overdracht en de thermische 

straling van de atmosfeer en de aarde in het golflengtegebied van 0.25 tot 28.5 micrometers bij een spectrale 

resolutie van 20/cm te voorspellen. Het effect van aerosol spreiding en salpeterzuur (HNO3) op de transmissie 

en straling is meegerekend. 

De infrarood verzwakking kan worden berekend met de formule 

 alfaIR = - 10 x log ( TIR) decibels  

over een lengte van 500 m. Om instaat te zijn de infrarood verzwakking in dB/Km om te zetten wordt de 

volgende formule gebruikt: 

alfaIR = - 20 x log ( TIR) decibels per kilometer.  

Dit is alleen toegestaan wanneer de verzwakking binnen de gebruikte band van 3-5 µm onafhankelijk van de 

frequentie is. Daar dit niet altijd het geval is, kan de werkelijke verzwakking over een lengte van 1 Km lager 

zijn dan de verzwakking die is berekend, (maximaal -30%). 
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Fig. 2  Infrarood verzwakking tijdens miezerregen      Fig. 3 Infrarood verzwakking tijdens onweer 
 

Alle infrarood gegevens hebben een extra 2dB/Km verzwakking als gevolg van een droge atmosfeer. 

 

Om de juiste uitzonderlijke verzwakking te verkrijgen (de verzwakking bovenop de atmosferische verzwakking) 

bij hoosbuien werd de gemeten verzwakking gedurende de droogweerperiode direct voor en na de bui 

afgetrokken van de gemeten verzwakking tijdens de bui. Deze methode was niet van toepassing bij de infrarood 

meting, omdat de infraroodgegevens alleen tijdens de bui konden worden verzameld. 

Daar de gegevens voor het zicht met een vrij langzame AEG-point-visibility meter werden verzameld, werd 

deze data alleen gebruikt in bijzondere voorvallen, b.v. om het met het ELTRO instrument gemeten zicht te 

corrigeren. 

 

 
Fig. 4 Overdracht van zichtbaar licht tegen die van het infrarood als functie van de regenintensiteit 

 

3. Resultaten 
 

3.1 Verzwakking bij regen 
De verzwakking als gevolg van regendruppels bij zichtbaar licht, infrarood overdracht en voor 94 GHz 

radargolven kan worden berekend met de Mie verstrooiingstheorie, aangenomen dat de regendruppels sferisch 

van vorm zijn en dat er geen meervoudige verstrooiing plaats vindt. Voor zichtbaar licht en infrarood golven is 
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dit eenvoudig te doen, omdat de dwarsdoorsnede voor het doven ervan tweemaal die van de geometrische 

doorsnede van de regendruppels is. Daar de afmeting van een regendruppel van dezelfde orde van grootte is als 

de golflengte bij 94 GHz, moet de dwarsdoorsnede van regendruppels die deze transmissie belemmeren met 

numerieke technieken worden berekend. De verzwakking van zichtbaar licht, infrarood en 94 GHz golven kan 

worden berekend met de Joss et la. druppelgrootte verdelingen (KEIZER, W.P.M.N., SNIEDER, J., en de 

HAAN, C.D.: “Rain attenuation measurements at 94 GHz: comparision of theory and experiment”, AGARD 

Conference Proceedings No. 245, 1978, pp.44-1/44-9). Wanneer de resultaten van deze berekeningen voor 94 

GHz en infrarood worden gecombineerd, wordt er de volgende relatie tussen de 94 GHz en de infrarood 

verzwakking gelegd als gevolg van regen: 

 

(a) Joss et al. motregen verdeling:  alfaIR = 1,33(alfa94)
0,82

 

(b) Joss et al. Sterk gespreide verdeling: alfaIR = 0,94(alfa94)
0,89

 

(c) Joss et al. verdeling tijdens onweer: alfaIR = 0,63(alfa94)
0,93

,  waarin alfaIR  =  infrarood (3-

5 µm) verzwakking als gevolg van regen, in dB/Km en alfa94  = 94 GHz verzwakking als gevolg 

van regen (dB/Km) 

 

De krommen als resultaat van deze vergelijkingen zijn weergegeven in Fig.1, samen met de meetgegevens. 

Voor de weergegeven infraroodgegevens werd rekening gehouden met een 2dB/Km verzwakking bij droge 

atmosfeer, welke niet in rekening werd gebracht voor de 94 GHz gegevens. Overeenkomstig werden de 

theoretische krommen opgewaardeerd met 2 dB/Km. Zoals te zien is bestaat er een goede overeenkomst tussen 

de theoretische en gemeten gegevens. Dit wordt meer duidelijk wanneer de motregen verdelingen en die van bij 

onweer worden weggelaten. 

Deze laatste gegevens worden respectievelijk in Fig. 2 en Fig.3 weergegeven samen met de theoretische 

voorspelling, die gebaseerd is op Joss et al. In Fig. 2 komt de theoretische voorspelling niet overeen met de 

experimentele gegevens. Dit is als volgt te verklaren. De gemeten gegevens laten duidelijk zien, dat wanneer de 

motregen druppels bevat, die kleiner zijn dan ongeveer 0,6 mm, de infraroodverzwakking er sterk door wordt 

verhoogd. De 94 GHz verzwakking wordt er slechts licht door beïnvloed. Theoretisch werd er voorspeld dat de 

uitzonderlijke verzwakking, die optreedt als gevolg van regendruppels, dezelfde is voor zichtbaar licht als voor 

infrarood (3-5 µm). Om deze voorspelling uit te laten komen moet er afzonderlijk van elkaar de uitzonderlijke 

verzwakking door regen voor zichtbaar licht als die voor infrarood bekend zijn. Een moeilijkheid doet zich 

hierbij voor omdat het zicht eveneens afhankelijk is van de relatieve vochtigheid. Deze afhankelijkheid bestaat 

hieruit dat wanneer er geen neerslag is, het zicht afneemt bij toenemende waarden van de relatieve vochtigheid. 

Om er zeker van te zijn dat de uitzonderlijke verzwakking alleen door regen wordt veroorzaakt, moet er van 

worden uitgegaan dat het zicht goed is bij droog weer. Aan het laatste wordt beantwoord omdat er gegevens 

werden gebruikt van zicht over 10 Km bij droog weer. Zoals te zien is in Fig. 4 is de relatie tussen de overdracht 

van het zichtbare licht en het infrarood onafhankelijk van de regenhoeveelheid en met elkaar overeenkomend, 

zoals werd voorspeld. In Fig.5 is duidelijk dat er aan de voorspelling wordt voldaan, zelf wanneer er een groot 

aantal meetgegevens beschikbaar is. De infrarood- en zichtbaar lichtoverdracht vond plaats over een afstand van 

500 m. 

 

  
Fig. 5 Zichtbaar licht tegen infrarood tijdens regen            Fig. 6 Zichtbaar licht tegen infrarood tijdens sneeuw 
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Fig. 7 Zichtbaar licht tegen infrarood tijdens natte sneeuw           Fig. 8 Infrarood verzwakking tegen 94 GHz tijdens sneeuw 

 

Alle infrarood gegevens hebben een extra 2 dB/Km verzwakking als gevolg van een droge atmosfeer. 

 

 

  
Fig. 9 Infrarood verzwakking tegen 94 GHz tijdens natte sneeuw         Fig. 10 zichtbaar licht tegen de relatieve vochtigheid 

 

 

3.2 Verzwakking als gevolg van andere vormen van neerslag 
 

Daar er tijdens de meetsessies enige tijd sneeuw en natte sneeuw optrad is de data gescheiden geïnterpreteerd 

voor de drie golfgebieden tijdens die perioden. De sneeuw en natte sneeuw konden niet in detail worden 

beschreven. Er was wel bekend dat de temperatuur tussen 0 
0
C en +2 

0
C was en dat de sneeuw niet smolt. 

Gedurende de natte sneeuwbuien smolt de sneeuw. Uit de Fig. 6 en 7 blijkt dat zichtbaar licht en infrarood door 

sneeuw (niet smeltend) wordt beïnvloed en natte sneeuw overeenkomstig. In Fig. 6 blijkt de data in twee 

groepen uiteen te vallen, welke langs twee parallel verschoven lijnen ligt. Dit kan worden verklaard uit het feit 

dat er data werd gebruikt, die afkomstig was van twee verschillende sneeuwbuien, welke niet dezelfde 

eigenschappen (b.v. homogeniteit) bezaten. De gemeten verzwakking van het zichtbare licht is afhankelijk van 

waterdamp en neerslag. Daarom kan deze verzwakking (alfavis) als volgt worden genoteerd als alfavis = alfawv 

+ alfaprecip, waarin alfawv= verzwakking als gevolg van waterdamp en alfaprecip = verzwakking als gevolg van 

neerslag. Daar er doorlopende metingen van de verzwakking bij zichtbaar licht beschikbaar waren, was alfavis 

bekend voor wanneer er geen neerslag was. Dus alfaprecip= alfavis-meas – alfawv-meas. Deze methode werd 

toegepast bij de sneeuw- en natte sneeuw gegevens voor zichtbaar licht. 

Uit Fig.8 en Fig.9 wordt duidelijk dat de 94 GHz verzwakking minder wordt beïnvloed bij sneeuw dan het 

infrarood en dat de verzwakking bij natte sneeuw voor 94 GHz en infrarood overeenkomen. 
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3.2 Verzwakking bij mist 
 

Wanneer er mist optreedt is de verzwakking voor de verschillende frequenties afhankelijk van de afmeting (in 

golflengte) van de waterdruppels in de lucht. Uit de theorie van Mie over de verstrooiing valt op te maken dat 

voor een geometrische afmeting de uitdovingsdoorsnede toeneemt bij afnemende golflengte. Om te zien wat er 

gebeurt wordt er een volume-eenheid met een constant aantal gecondenseerde kernen verondersteld. Wanneer 

de relatieve vochtigheid toeneemt neemt de afmeting van de waterdruppels toe als er zich een druppel rond 

iedere gecondenseerde kern heeft gevormd. Als dit optreedt valt er te verwachten dat wanneer de relatieve 

vochtigheid om en nabij de 100% is, de verzwakking voor zichtbaar licht maximaal is, terwijl die voor 94GHz 

golven minimaal is (zie DELOGNE. P.: ”Attenuation of millimetric and visible waves by aerosols”. Preprint 

URSI conference, 26-30 May 1980. Lennoxville, Canada, 1980, pp A2.1-A2.6). Deze uitkomst wordt 

ondersteund door de eigen metingen. Zoals in Fig. 10 te zien is neemt de ondergrens voor de overdracht van 

zichtbaar licht af bij toenemende vochtigheid. De relatieve vochtigheid moet boven de 95% liggen, als het 

infrarood er iets van gaat merken (Fig. 11). Wanneer de relatieve vochtigheid 100% bedraagt zal de 94 GHz 

verzwakking zijn toegenomen tot ongeveer 2 dB/Km (Fig. 12). 
 

 
Fig. 11 Infrarood tegen de relatieve vochtigheid 

  
 Fig. 12  94 GHz tegen de relatieve vochtigheid 

 

Er is al geconcludeerd dat de verzwakking voor de in gebruik zijnde frequenties afhangt van de absolute 

vochtigheidsgraad. Deze afhankelijkheden zoals door bovengenoemde metingen werden bijeengebracht zijn 

 

 0,06 ± 0,01 dB/Km (g/m
3
)

-1
 voor 94 GHz, en 

 0,12 ± 0,01 dB/Km (g/m
3
)

-1
 voor infrarood en zichtbaar licht, wanneer voorvallen met relatieve 

vochtigheid van boven de 90% buiten beschouwing blijven. Deze resultaten komen overeen met de theoretische 

gegevens uit het artikel van EMERY, R.J., en ZAVODY, A.M. : ”Atmospheric propagation in the frequency 

range 100-1000GHz”, Radio &Electron.Eng.,1979, 49, pp.370-380. 

 

Een voorbeeld van gemeten gegevens, die naar deze resultaten leiden is aangegeven in Fig. 13. Om het opeen 

vallen van punten op een klein oppervlak te voorkomen, zijn er meetpunten weggelaten. Het sterke samenvallen 

werd veroorzaakt door de hoge vochtigheidsgraad (ongeveer 100%). Dit is te zien in vergelijk met Fig. 12 en 

Fig. 13, welke met dezelfde hoedanigheid werden geregistreerd. 
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Fig. 13  94 GHz tegen absolute vochtigheid 

 
Fig. 14 Verzwakking voor Infrarood  en  94GHz bij mist 

 

Uit de gegevens, die in de Fig. 10-12 zijn weergegeven, is te zien dat wanneer het zicht afneemt, de 

verzwakking voor het infrarood aanvankelijk klein blijft. Maar als het zicht sterk achterblijft (onder 3 Km) de 

infrarood verzwakking sterk toeneemt. Wanneer beiden, het zicht en de infrarood golven sterk worden verzwakt 

(> 40dB/Km) is te zien dat de 94GHz verzwakking slechts toeneemt tot ca. 2dB/Km. 

Uit Fig. 14 valt op te maken dat deze conclusie juist wordt weergegeven. 

 

4. Conclusies 
 

De verzwakking van het zichtbare licht, de infrarood en de 94 GHz golven bij regen worden redelijk beschreven 

met de berekende verzwakking door het gebruikmaken van de Mie verstrooiingstheorie en met de Joss et al. 

druppelgrootte verdeling. Tijdens sneeuw en natte sneeuw is de verzwakking voor het zicht en het  infrarood 

overeenkomstig. Terwijl de verzwakking van de 94 GHz golven laag is in vergelijk met die van het infrarood bij 

sneeuw en ongeveer dezelfde is aan die van infrarood bij natte sneeuw. 

Tijdens mist is de verzwakking voor het zichtbare licht hoog (> 16 dB/Km) ,wanneer deze mist het zicht 

belemmert tot minder dan 1 Km. De verzwakking voor het infrarood onder deze omstandigheden hangt af van 

de druppelgrootte verdeling binnen de mist en kan hoog zijn (> 15 dB/Km). Wanneer de verzwakking voor het 

infrarood hoog is (> 50 dB/Km) wordt die voor de 94 GHz golven slechts licht hoger tot ongeveer 2 dB/Km. 

Omdat er maar weinig gegevens voor handen waren zijn de resultaten bij sneeuw, natte sneeuw en mist niet 

compleet. De gegevens voor hagel ontbreken, omdat er zich gedurende de meetperiode geen hagelbuien 

voordeden. 

De wens werd uitgesproken om meer gegevens bijeen te brengen in sterk verschillende buien om meer inzicht te 

krijgen in de effecten door sneeuw, natte sneeuw en mist op de 94 GHz golven, de infraroodgolven en het 

zichtbaar licht, en dat er gegevens beschikbaar komen voor het effect van hagel op de drie genoemde 

golfgebieden. 
 

Appendix: MIE-VERSTROOIING 
 

Mie-verstrooiing van zichtbaar licht vindt plaats door de aanwezigheid van rook, stof en zand, 

aerosolen met een relatief grote straal. Wanneer de verstrooiende deeltjes min of meer even groot 

zijn, zal het zonlicht een bepaalde tint krijgen. Zowel een roodachtige als een blauwachtige 

schakering zijn mogelijk. Meestal zullen de aerosolen zo’n uniforme opbouw echter niet vertonen. 

Er is dan sprake van z.g. diffuse verstrooiing, waarbij alle golflengtes (in het zichtbaar licht) in 

ongeveer even sterke mate worden verstrooid. De hemel krijgt, in onbewolkte situatie, een 

melkachtig, wit aanzien. 

In het golflengte-bereik van het infrarood (rond 3 µm) zorgen wolkenelementen voor 

verstrooiing eveneens volgens het Mie-regime. Dit is van belang bij de interpretatie van b.v. METOP- en NOAA 

satellietbeelden, die gemaakt zijn met het gebruik maken van ontvangkanaal 3B. In dit kanaal hangt de mate van verstrooiing 

in sterke mate af van de verzwakking alfa ; bij vastliggende golflengte betekent dit: dat de verstrooiing sterk samenhangt met 

de grootte van de wolkenelementen. 


