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8.. SAMENVATTING 

H E TT M O D E L L E R E N E N M E T E N VAN BOSEVAPOTRANSPIRATIE: 

GEDRAG,, C O N C E P T E N E N PARAMETERS 

Modellenn zijn binnen de hydrologie en ecologie noodzakelijk om processen beter te 

kunnenn begrijpen en om het gedrag van het svsteem te kunnen voorspellen gedurende 

veranderendee omstandigheden. Een model is alleen waardevol als er vertrouwen is in de 

gebruiktee modelconcepten en modelparameters. Door modelresultaten met metingen te 

vergelijkenn kunnen modelconcepten en schattingen van modelparameters worden getoetst. 

Di tt soort toetsen wordt vaak validatie genoemd. Binnen de literatuur wordt vaak gezegd 

datt een model gevalideerd is zonder dat er wordt verwezen naar de gebruikte criteria. 

Vanuitt een wetenschappelijk oogpunt kunnen modellen gebruikt worden om het 

inzichtt in de processen te vergroten, om te extrapoleren in tijd en ruimte of om variabelen 

diee niet op een directe manier te meten zijn te berekenen. Om deze doelen te bereiken 

wordtt het gedrag van het model vergeleken met het gedrag van het systeem oftewel de 

metingen.. Het begrip van de processen wordt vergroot door identificatie van variabelen en 

processenn die niet of niet optimaal in het modelconcept aanwezig waren. Voordat 

modelparameterss geïnterpreteerd en gekoppeld kunnen worden aan systeemeigenschappen 

moetenn eerst de unieke kenmerken van deze modelparameters vastgesteld worden. Dit 

proefschriftt behandelt modelconcepten en —parameters die bosevapotranspiratie van een 

Douglassparrenboss beschrijven. 

Dee evapotranspiratie van vegetatie is een zeer belangrijke onderdeel van de energie- en 

wateruitwisselingg aan het aardoppervlak. De belangrijkste uitdagingen binnen dit soort 

bodem-vegetatie-atmosfeerr (SVAT) onderzoek zijn (1) gedetailleerd plotschaal onderzoek 

enn (2) onderzoek naar het opschalen van deze SYAT processen in tijd en ruimte. Deze 

studiee richt zich op het gedetailleerde plotschaal onderzoek voor zowel bostranspiratie als 

verdamping.. Binnen het onderzoek is getracht verschillende modelconcepten te 

bevestigenn en te falsifiëren. Tevens is aandacht besteed aan het lokaliseren van informatie 

uitt metingen om zodoende betere parameterschattingen te maken en modelconcepten te 

verbeteren.. All e metingen binnen dit proefschrift zijn gedaan in het Douglassparrenbos, 

opp een zure zandige bodem, te Speuld in Nederland. 
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Bostranspiratie:: concepten en parameters 

Inn hoofdstuk 2 zijn drie verschillende bostranspirauemodellen met elkaar vergeleken. 

Hett eerste model is gebaseerd op de warmtebalans van de naalden. Afkoeling van de 

naaldenn vindt plaats door lucht en verdamping, terwijl tegelijkertijd de naalden worden 

opgewarmdd door straling. 

Hett tweede model is een CO2 assimilatie model. Als de huidmondjes open zijn, zal 

uitwisselingg plaats vinden tussen C(>2 en H2O. Dit proces speelt zich at op naaldniveau. 

Omdatt de assimilatie wordt berekend door een niet-lineaire functie met straling, wordt de 

stralingg in het kronendak beschreven door een drie-dimensionaal lichtinterceptie model 

omm transpiratie van de gehele hosopstand te kunnen simuleren. 

Hett derde model is het zogenaamde 'Single Big Leaf (SBL) model, dat gebaseerd is op 

zowell  de energiebalans als op de waterbalans, waarbij de huidmondjesweerstand uit de 

Penman-Moneithh vergelijking beschreven wordt als een responsfunctie van 

omgevingsvariabelen. . 

Dee modellen zijn niet allemaal even complex en hebben tussen de één en zes 

kalibratieparameters.. De modelresultaten zijn vergeleken met dampflux-eddy-

correlatiemetingenn op halfuur basis. All e drie de modelconccpten gaven ongeveer even 

goedee prestaties (R2 = 0.777-0.834) en werden alle drie bevestigd door de metingen. Dit 

betekentt dus dat geen van de drie modelconcepten op basis van de metingen kon worden 

verworpen.. Meer informatie over de verschillen tussen de drie modelconcepten werd 

gevondenn door te kijken naar de afwijkingen tussen metingen en modelresultaten. De 

grootstee afwijkingen werden gevonden door de responsen van het dampdruktekort en de 

'Leaff  Area Index' (IJ\I) anders te formuleren. 

Inn hoofdstuk 3 is de uitwisseling tussen CO2 en H2O gemodelleerd op de schaal van 

eenn naald. De parameters van het plantfvsiologische Farquhar/Ball CO2 assimilatie model 

zijnn geïdentificeerd met C(> flux metingen van zes takkamers. De hoogste 

correlatiecoëfficiëntt tussen dagelijks gemeten en gemodelleerde fotosynthese was R2 = 

0.877 en de laagste was R2 = 0.61. De takkamers waren geplaatst in verschillende bomen en 

opp verschillende hoogten in het kronendak. Hierna is het model STANDFLUX gebruikt 

omm transpiratie, CO2 assimilatie en de efficiëntie van het watergebruik in de gehele 

bosopstandd te simuleren. Dit model integreert de drie-dimensionale aspecten van de 

structuurr en de lichtinterceptie van het kronendak met een één-dimensionaal verticaal 
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microklimaatmodell  en het I'arquhar/Ball naaktmodel. Met gedetailleerde 

biomassametingenn van naald- en takoppervlak, zijn 'bomen' gereconstrueerd waarmee in 

STANDI I AA X werd gerekend. Tussen de gesimuleerde bostranspiratiewaarden en de 

gemetenn sapstroom werden dagelijkse afwijkingen gevonden. Door BalTs modelparameter 

CA'AC.CA'AC. te variëren werd een optimale transpiratiefit verkregen. De assimilatie daarentegen 

werdd door te variëren met CA AC nauwelijks beïnvloed. Een duidelijke trend tussen de 

waardee van G\:AC en temperatuur en watergehalte in de bodem werd gevonden. Dit 

betekentt dat de/e variabelen gebruikt dienen te worden in het huidmondjes model om een 

beteree schatting van de transpiratie te krijgen. 

Informatieinhoudd van metingen 

Tegenwoordigg bevatten modellen veel parameters waarvan de waarde vaak wordt 

geschatt door het httcn van de modelresultaten door metingen. Door de eigenschappen 

vann de metingen en door de correlatie tussen parameters kunnen deze fitresultaten niet-

uniekee waarden van parameters als uitkomst hebben. Ken unieke parameterset is een 

allereerstee vereiste om de parameterwaarden te begrijpen en om deze waarden te 

gebruikenn voor extrapolatie in tijd en ruimte. Om unieke parameterwaarden met hoge 

nauwkeurigheidd te kunnen schatten is de Parameter Identificatie A/ethode gebaseerd op 

hett i^okaliseren van Informatie (PLMI.I) ontwikkeld. PIMIJ selecteert metingen die een 

hogee gevoeligheid hebben voor één parameter, terwijl deze metingen weinig gevoelig zijn 

voorr de andere parameters en het feit dat het betrouwbaarheidsinterval van de meting laag 

is. . 

Binnenn een hvdrologische context is het meest belangrijke onderdeel van het 

bostranspiratiee SBL model het huidmondjesmodel. De huidmondjesweerstand is 

beschrevenn als een product van responsfuncties van dampdruktekort, globale straling, 

temperatuur,, bodemwater en LAI . Kahbratieparameters en mathematische formuleringen 

makenn een belangrijk deel uit van deze responsfuncties, In hoofdstuk 2 is een goede fit 

gevondenn tussen de modelresultaten en de eddy-correlatie metingen. Tijdreeksen van 

omgevingsvariabelenn die bostranspiratie berekenen, bevatten vele perioden met 

gekoppeldee variabelen en overtollige informatie, terwijl deze variabelen onder andere 

omstandighedenn nauwelijks gemeten zijn. 

Inn hoofdstuk 4 is met PIAUJ de informatieinhoud van elke meting voor elke 

modelparameterr berekend. Metingen van transpiratie met hoge informatieinhoud zijn 

geselecteerdd door middel van onafhankelijke metingen. Met deze onafhankelijke criteria 
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zijnn tijdsperioden geselecteerd die maximale iniormatie bevatten voor de identificatie van 

dee modelparameter. De metingen die niet zijn geselecteerd, bevatten geen extra informatie 

diee nodig is om een betere parameter schatting te krijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat 

problemenn met de parameteridentificatie niet worden opgelost met meer metingen. De 

parameterwaardenn en de fitfout met PLMIJ zijn vergeleken met een conventionele simplex 

parameteridentificatiemethodee die gebruik maakt van de fackknife methodiek. In totaal 

zijnn 100 subdatasets van 300 metingen, die willekeurig zijn geselecteerd uit de totale 

dataset,, gebruikt om de parameters te identificeren. De eigenschappen van de subdatasets 

enn de niet-unieke eigenschappen van de parameters veroorzaakten na berekening met de 

conventionelee methode verschillende parametersets. PLMIJ daarentegen identificeert 

uniekee parameterwaarden met hoge nauwkeurigheid door gebruik te maken van beperkt 

aantall  kalibratiedata. 

Inn hoofdstuk 5 zijn modelparameters van een interceptiemodel geïdentificeerd door 

zowell  metingen van doorval als metingen van waterberging in het kronendak te gebruiken. 

Doorval,, waterberging en verdamping zijn alle drie afhankelijk van elkaar. Als parameters 

geïdentificeerdd worden uit metingen waarbij deze drie processen een rol spelen dan zal een 

afhankelijkheidd tussen de parameters gevonden worden. Metingen zijn met PIMLI 

geselecteerdd op momenten waarbij deze processen zo onafhankelijk mogelijk van elkaar 

zijn.. Hierna is de uniekheid en nauwkeurigheid van de parameterschattingen berekend. 

Mett metingen van doorval kon alleen de interceptiefractie goed geïdentificeerd worden. 

Dezee fractie is gedurende de periode waarbij de waterberging niet verzadigd is en de 

verdampingg kan worden verwaarloosd, onafhankelijk van de andere parameters. De 

nauwkeurigheidd van de schatting van de capaciteitsparameter bleef laag (G, = 0.55 mm). 

Dee beste identificatie van de capaciteitsparameter werd gevonden tijdens een regenbui die 

nett groot genoeg was om de capaciteit te verzadigen, maar waarbij verdamping te 

verwaarlozenn was. Volgens de formulering van het model kan de drainageparameter alleen 

vastgesteldd worden als zowel de capaciteit als de berging bekend zijn. De 

verdampingsparameterr kan aan het einde van een regenbui met doorvalmetingen worden 

geschat.. Omdat de potentiële verdamping gedurende een regenbui zeer laag is en de 

onzekerheidd van de capaciteitsschatting moet worden meegenomen, kan deze parameter 

moeilijkk worden geïdentificeerd. 

Veell  nauwkeuriger parameterschattingen zijn gevonden met bergingsmetingen, met 

eenn G, van 0.04 mm. Gedurende verschillende onafhankelijke perioden van vernatting en 
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verdrogingg van het kronendak, konden alle parameters geïdentificeerd worden. Met de-

verkregenn parameterwaarden is doorval onafhankelijk gevalideerd. Het bleek dat de 

modelonzekerheidd in de doorvalschatting lager was dan de onzekerheid van de werkelijk 

gemetenn doorval. 

Omdatt PIMIJ elke meting apart analyseert, is het makkelijker perioden aan te wijzen 

gedurendee welke het modelconcept niet voldoet. Met een identificatie van de parameters 

volgenss een conventionele methode, waarbij de totale dataset wordt gebruikt, zullen 

individuelee afwijkingen verborgen blijven omdat er gezocht word naar een gemiddelde tit. 

Residuu analyse 

Nadatt parameters geïdentificeerd zijn, met PIA1LI of via een conventionele methode, 

zullenn altijd verschillen tussen modelresultaat en meting blijven bestaan. Deze verschillen 

wordenn veroorzaakt door willekeurige en systematische meetfouten en 

modelonnauwkeurigheden.. Onnauwkeurigheden in het model kunnen ontstaan door 

zowell  systematische fouten in de parameterschatting als door een fout in het 

modelconcept.. In hoofdstuk 6 werden artificiële neurale netwerken (ANNs) gebruikt om 

systematischee patronen in de verschillen te onderzoeken die voorkwamen in het SBL 

model.. De invoerknooppunten van de ANNs waren de omgevingsvariabelen en het 

uitvoerknooppuntt waren de verschillen. Alleen systematische trends die fysisch te 

interpreterenn zijn, zijn gebruikt om het modelconcept of de parameterschattingen te 

verbeteren.. Grote verbeteringen in fit  werden gevonden door windrichting en 

windsnelheidd te gebruiken als invoer voor het ANN. Het was mogelijk om, zonder kennis 

vann bosstructuur en fluxprofielmetingen, informatie te vinden over de exacte footprint 

vann het Douglasbos. Door het model alleen maar op deze windsector te kalibreren, nam 

dee RMSE af van 26.41 naar 21.85 Vt' m 2. Met de ANNs zijn ook verbeteringen in de vorm 

enn parameteriscring van de responsfuncties gevonden. De verschillen die overblijven 

hebbenn na deze verbeteringen geen systematische afwijkingen meer en kunnen bijna 

geheell  verklaard worden door de willekeurige meetfout van de eddy-correlatiemetingen. 
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