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Radiatie
Emissie van elektromagnetische 
warmtestraling.

Conductie
Overdracht van warmte door 
aanraking moleculen.

Convectie
Overdracht van warmte door 
verplaatsen moleculen.





Bijvoorbeeld:
Als een temperatuur van een oven zo hoog is dat iedere thermometer zou 
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Bijvoorbeeld:
Door straling kan ook warmteverlies optreden.

Een ongeïsoleerde stoomleiding verliest een deel van 
de warmte aan de lucht in de omgeving door 
stralingswarmteverlies.
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De hoeveelheid emissie is afhankelijk van: 

 De temperatuur
 De kleur
 De grootte van het oppervlak
 De ruwheid van het oppervlak

Een voorwerp of lichaam zendt niet alleen straling uit (emissie), 
maar kan ook stralingswarmte opnemen (absorptie).
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Zwart lichaam Voorwerp dat alle opvallende warmtestralen absorbeert

Wit lichaam Voorwerp dat alle opvallende warmtestralen reflecteert
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In de praktijk absorberen de meeste voorwerpen een 
deel van de straling en reflecteren ze een deel. 
Dus meestal is er sprake van een grijs lichaam.

Voor de duidelijkheid:
Dat we een voorwerp grijs noemen zegt 
niets over de kleur van het voorwerp!
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De emissiecoëfficiënt geeft de hoeveelheid geabsorbeerde (en/of 
uitgezonden energie) aan. 

Het symbool voor de emissiecoëfficiënt  is e.

uitgezonden energie door een lichaam bij temperatuur T

uitgezonden energie door een zwart lichaam bij temperatuur T
e = 

Het effect van de temperatuur mag je voor de meeste 
oppervlakken verwaarlozen, zodat e alleen afhangt van het 
materiaal van het oppervlak.

Je zou ook kunnen zeggen dat de emissiecoëfficiënt 
aangeeft hoe zwart een grijs lichaam is.

0 < e < 1



De formule voor het berekenen van de hoeveelheid stralingswarmte is:

Ф = e · ơ · A · T4

Ф = warmtestroom door straling (in Watt)
e = emissiecoëfficiënt (0 ≤ e ≤ 1)
ơ = stralingsconstante. In getalwaarde: 5,67 . 10-8 W/ (m2·K4)
A= oppervlak (in m2)
T =absolute temperatuur (K)
Let op: De temperatuur moetje in Kelvin noteren!
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Verklaar het verschil tussen de formules

 Het zijn zwarte lichamen dus e heeft geen invloed (=1)
 Alle emissiewarmte wordt geabsorbeerd, dus we kunnen 

gewoon het verschil in warmte berekenen



De formule voor het berekenen van de warmteoverdracht tussen 2 grijze 
evenwijdige lichamen.

Ф =

e1 e2

ơ · A · (T1
4- T2

4)

+       - 1
1   1



A2
e1

De formule voor het berekenen van de warmteoverdracht tussen 2 grijze 
omhullende lichamen is;

Ф =
ơ · A1 · (T1

4- T2
4)

·
1   A1 1 -1e2

( )+



De formule voor het berekenen van de warmteverlies van een lichaam aan 
zijn omgeving is;

Ф = e · ơ · A · (T1
4 - Tomg

4) 


