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Chapter 7

Samenvatting

Dit proefschrift heeft tot doel bij te dragen aan het begrijpen van de water

cyclus op aarde, specifiek binnen de atmosferische wetenschappen.

In een inleidende casus (Hoofdstuk 2) onderzocht ik, vanuit een breed per-

spectief, de factoren die bijdragen aan zware regenval in China. De aanleiding

van dit onderzoek was de zware regenval en daaropvolgende overstroming in

Beijing in de zomer van 2012. Uit mijn analyse blijkt dat relatief klein lagedrukge-

bied dat zich laag in de atmosfeer verplaatst (low-level vortex) de veroorzaker

was van de hevige regenval in 2012. Door met een model de verplaatsing van

het lagendrukgebied terug te volgen naar de oorsprong kon ik aantonen dat 77%

van de waterdamp in het lagendrukgebied vanuit de Golf van Bengalen is ge-

transporteerd.

In een klimaatstudie van vier opeenvolgende jaren (Hoofdstuk 3) onder-

zocht ik de waterdampbalans van de atmosfeer in Oost-China. De waterdamp-

balans is het verschil tussen verdamping en neerslag. Via atmosferische stromin-

gen wordt de waterdamp getransporteerd van gebieden waar netto meer water

verdampt (source) naar gebieden waar netto meer water als regen valt (sink). In

de winter komt de meeste luchtmassa boven Oost-China vanuit het westen, dit

zijn droge winden die bijna geen waterdamp en neerslag met zich meevoeren.

De meeste neerslag in de winter komt echter vanuit de tropische oceanen, die re-

latief weinig bijdragen aan de totale luchtmassa boven Oost-China. In de zomer

is de moesson de belangrijkste bron van waterdamp en neerslag. De moesson

brengt vochtige lucht vanuit de Zuid-Chinese Zee naar het noorden en draagt in
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de zomer bij aan 67% van de waterdamp en 42% van de luchtmassa boven Oost-

China. Ik concludeer dat over het algemeen, luchtstromingen vanuit de oceanen

meer waterdamp bevatten dan luchtstromingen vanaf het continent en dat de

waterdamp vanuit de oceanen ook sneller uitregent boven Oost-China.

Hoofdstuk 4 is toegewijd aan een uitgebreid begrip van de factoren die

bepalend zijn voor de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer. In de analyse

keek ik naar veranderingen in de langgolvige straling vanaf het aardoppervlak

en veranderingen in evaporatie als indicatoren voor veranderingen van de ho-

eveelheid waterdamp in de atmosfeer. Uit de analyse blijkt dat de droge west-

elijke winden vanaf het continent voornamelijk zorgen voor een vermindering

van de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer boven China. Aan de andere

kant vormen de lokale verdamping vanaf het aardoppervlak en de vochtige moes-

son wind de belangrijkste bijdrage aan het toenemen van de hoeveelheid wa-

terdamp in de atmosfeer. Deze principes blijken te gelden voor verschillende

locaties en op verschillende tijdschalen.

In het vijfde hoofdstuk onderzoek ik de toegevoegde waarde en betrouw-

baarheid van composiet analyse (composite analysis). In de wetenschappelijke

literatuur wordt composiet analyse bekritiseerd en is zelfs misleidend genoemd.

In dit hoofdstuk probeer ik de composiet analyse betrouwbaarder te maken door

de uitkomsten van de analyse te valideren. De composiet analyse is in staat om

vanuit een grote dataset met combinaties van historische atmosferische variabe-

len, zoals luchtdruk en lucht temperatuur, een signaal te ontdekken dat vooraf-

gaat aan een klimaat fenomeen in het verleden. Gebruikmakend van het signaal

uit de composiet analyse kon ik 10 van de 13 natte zomers in China met terug

werkende kracht“voorspellen”. De resultaten konden worden gevalideerd en

de composiet analyse blijkt in staat om met een hoge nauwkeurigheid, voorheen

onvoorspelbare, natte zomers in China te voorspellen.
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