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El temps és un tema força comentat i no sempre amb prou coneixements, raó per la
qual es fa necessari i convenient que els prcifessionals expliquin què és la meteorologia
i què se'n pot esperar.
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La meteorologia és una ciència jove, d'uns 100 anys, que estudia l' atmoifera . L' atmoifera
és la capa gasosa que envolta la Terra i interacciona amb la superfície de forma contínua, cosa molt important. La meteorologia és, doncs, una de les ciències de la Terra.
L'estudi de l'atmoifera és, fonamenta lment, Física, però també és Geografia.

27

La meteorologia es pot dividir en dos vessants: meteorologia, en el sentit estricte, i el!-.
matologia. La primera estudia el temps, el factor més variable i més relacionat amb la
Física, i la segona, el clima, el més fix i en relació amb la Geografia. Dins l'estudi
del temps, la predicció és un dels temes més difosos i relacionat, a la vegada, amb la
Física i la Geografia .
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Com en qualsevol ciència, per aconseguir predir alguna cosa s'ha de partir d'u n coneixement profund dels esdeveniments i del perquè d'aquests.
Aquest primer número de la R evista TERRA dedicat a la meteorologia tracta de les
principals eines amb les quals es compta actualment per saber què passa en cada
moment respecte del temps: la teledetecció, i què s'espera que succeeixi en un futur:
els models numèrics de predicció. Aquests coneixements, riferits a les diverses escales
espacials i temporals que van des dels 1O minuts, en una àrea reduïda, als 1O dies,
en un hemiiferi.
El coneixement de perquè passen certs fenòm ens en llocs i moments concrets només
es pot aconseguir estudiant-los a fons. En aquest número s'estudia un fenomen poc
conegut entre nosaltres i potser més freqüent del que hom es pensa, un tornado, i un
altre de conegut i que pràcticament cada dia podem observar a gran part de Catalunya,
les brises.
És bo poder comptar amb la R evista TERRA per donar a conèixer, de forma seriosa i a la vegada divulgadora, aquests temes meteorològics tan comentats i tan poc coneguts en la realitat.
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La teledetecció
a l'Instituto Nacional
de Meteorología
Situació actual

Marcelino Manso Rejón
Cap del Servei de Teledetecció
Instituto Nacional de Meteorología
(INM)

La necessitat d'observacions
atmosfèriques
Les activitats dels serveis meteorològics tenen com a objectius fonamentals,
que justifiquen la seva raó de ser:
a) La protecció de la vida i els béns.
b) La protecció del medi ambient.
e) L'eficaç planificació de les activitats sensibles a l'estat de l'atmosfera.
A fi de realitzar de manera efectiva
aquestes funcions cal, en primer lloc i com
a condició indispensable, que els serveis
meteorològics rebin i/ o generin dades
d'observació que permetin conèixer amb
la més gran exactitud possible l'estat de
l'atmosfera en un instant determinat;
aquestes observacions són les dades de partida per a:
La confecció de les anàlisis de les diferents variables meteorològiques i la predicció de la seva evolució mitjançant els
models de predicció numèrica del temps.
La diagnosi de l'estat de l'atmosfera i la
predicció de la seva evolució a molt curt
termini fent servir models conceptuals
i tècniques d'extrapolació .
La confecció dels estudis estadístics i climatològics que permetin la interacció
intel-ligent entre les activitats humanes
i el medi ambient, tot afavorint una eficaç explotació i conservació d'aquest.
Naturalesa del problema
Els diferents processos que tenen lloc
en el si de l'atmosfera involucren un ampli
espectre d'escales espàcio-temporals; per
exemple, milers de quilòmetres i alguns
dies en el cas de les ones baroclines, o pocs
quilòmetres i de l'ordre d'una hora en el
cas de les tempestes. Associada a tot això
hi ha una estreta relació entre el tipus de
fenomen atmosfèric que es vol monitoritzar perquè es pretén pronosticar la seva
evolució i les característiques (resolució

espacial i temporal, i cobertura geogràfica)
de les dades d'observació convenients per
tal d'abordar amb certa garantia d'èxit
aquestes tasques.
L'estudi de l'atmosfera és una activitat global, tant en el vessant de la meteorologia com en el del clima, i, per tant, per
a la seva comprensió, i per al pronòstic de
l'evolució d'aquest complicat sistema que
és l'atmosfera, calen dades globals fins i tot
en el cas que ens interessi només una zona
geogràfica concreta, limitada, per exemple, a un estat. Així, per exemple, a fi de
poder efectuar prediccions meteorològiques a mig termini (3 a 10 dies) cal alimentar els models de predicció numèrica
del temps amb dades d'observació que
donin raó de l'estat de l'atmosfera en tota
la seva globalitat; aquesta necessitat d'una
observació global és encara més evident si
volem abordar l'estudi del sistema climàtic global, la monitorització del qual és un
requisit indispensable per a avaluar i pronosticar el seu possible canvi a fi de poder
prendre en temps i forma decisions tendents a minimitzar els seus possibles efectes negatius (escalfament global, pujada del
nivell del mar, canvis en els règims de precipitació, etc.).
El problema dels fenòmens meteorològics de tipus accelerat, cicle de vida
relativan1ent curt i escala espacial reduïda
-entre desenes i centenars de quilòmetres
(cas en què es troben els sistemes convectius de mesoescala responsables de les pluges torrencials de tardor a les regions
costaneres mediterrànies i les galernes típiques del Cantàbric)- no es pot abordar si
no es disposa de sistemes d'observació que
proporcionin dades molt freqüents tant en
l'escala temporal com en l'espacial, que
possibilitin la detecció de la seva gènesi i
puguin emprar-se per a la predicció, en
aquest cas a molt curt termini, de la seva
evolució i el seu desplaçament.

La ingent tasca d'observació i presa de
dades necessària perquè un servei meteorològic compleixi les funcions que té encomanades no pot:
ni ser abordada per cap estat en solitari,
ni estar basada exclusivament en tècniques de mesura in situ.
El primer fet ha estat el motiu principal de la importància que des dels inicis de
la meteorologia operativa té la cooperació
internacional, la qual ateny el més gran
exponent en el programa fonamental de
l'Organització Meteorològica Mundial: el
Programa de la vigilància meteorològica, i
en el seu element clau: el Sistema mundial
d'observació meteorològica. Aquest programa de cooperació funciona en tres
àmbits: mundial, regional i nacional.

El paper de la teledetecció
Les mesures dels paràmetres meteorològics com la temperatura, la humitat, el
vent, etc. , s'obtenen normalment col-locant
l'instrument o equip d'observació al lloc
on els volem mesurar. Aquests sensors estan
situats dins de garites meteorològiques, en
el cas d'observacions en superficie, o són
transportats en un avió o en un globusradiosonda, si el que volem és observar l'estructura vertical de l'atmosfera. Aquesta
mena de mesuraments s'anomenen in situ.
No és viable, però, tenir desplegada
una xarxa de punts d'observació amb instrumentació d'aquest tipus per tal d'assolir els requeriments de resolució espacial
i temporal i cobertura geogràfica indispensable si es volen satisfer les necessitats
d'observació que planteja la meteorologia. (Cal pensar que les tres quartes parts
del planeta corresponen als oceans i les
mars, i que la major part de les terres emergides són despoblades, i també en la formidable despesa que suposaria posar en
marxa i mantenir de forma operativa un
sistema d'observació basat en mesures in
situ) . Per consegüent, ha calgut potenciar
l'ús de les tècniques de teledetecció o
mesura a distància.
El concepte de teledetecció es basa en
la idea d'un dispositiu que un cop situat
en un lloc determinat és capaç de proporcionar una descripció de les propietats
ñsiques que caracteritzen un segon lloc.
La teledetecció es basa en instrumentació
que pot mesurar els resultats de la interacció de les ones, fonamentalment les electromagnètiques, amb un volum o regió de
l'atmosfera, i en les tècniques que permeten inferir d'aquestes mesures les variables
ñsiques que caracteritzen l'estat de la regió
en qüestió. Si les ones són generades pel
mateix sistema de teledetecció, aquest s'anomena actiu; si les ones són generades
per l'atmosfera o qualsevol altra font natu-

ral, per exemple, el Sol, el sistema s'anomena passm.
La instrumentació típica són els radiòmetres, els espectròmetres i els sistemes
radar, uns equips ben coneguts a la primera meitat d'aquest segle. No obstant, ha
estat durant el darrer quart d'aquest segle
quan l'extraordinari poder de la teledetecció s'ha desenvolupat d'una manera
impressionant, com a conseqüència de dos
fets fonamentals :
el desenvolupament de la tecnologia
aeroespacial i de la capacitat de posar en
òrbita satèl·lits artificials, i
l'extraordinari progrés que han experimentat les tecnologies de la informàtica i les comunicacions.
Els satèl·lits han proporcionat als equips
de teledetecció una plataforma privilegiada per a l'observació de l'atmosfera i del
medi ambient a escala planetària; les modernes tecnologies de la informació han proporcionat la capacitat per a processar i
transmetre l'impressionant volum de dades
recollides.
La resposta de l'Instituto Nacional
de Meteorología
Conscient de la importància de la teledetecció per al compliment de les seves tasques, l'Instituto Nacional de Meteorologia ·
va incloure com elements clau del seu Pla
d'innovació tecnològica, iniciat el1983, el
desplegament i la posada en operació de:
Un avançat sistema de recepció i processament de la informació procedent
de satèl·lits meteorològics.
Una xarxa de radars meteorològics amb
capacitat doppler i cobertura nacional
completa.
Una xarxa de detecció de llamps.

A més, es van fer les gestions necessàries perquè Espanya s'integrés com a membre en l'Organització Europea per a
l'Explotació de Satèl·lits Meteorològics
(EUMETSAT) des del començament de
les seves activitats, l'any 1986.

Els satèHits meteorològics
Els satèl·lits meteorològics són el subsistema espacial del sistema mundial d' observació, i el seu objectiu fonamental és
completar la informació facilitada pel subsistema de superficie d'una forma econòmica viable.
Els satèl·lits meteorològics actuals es
classifiquen en dos grups, segons les característiques de la seva òrbita: els polars i els
geoestacionaris.
Els satèl·lits polars orbiten a una altitud del voltant dels 850 km passant prop
dels pols (pla de l'òrbita aproximadament
perpendicular al pla equatorial). Triguen

de l'ordre de cent minuts a descriure una
òrbita completa i, a causa de la rotació de
la Terra, cada òrbita travessa l'equador uns
vint-i-cinc graus de longitud més cap a
l'oest que l'anterior. Els satèHits d'aquest
tipus poden observar la totalitat de la Terra
cada dotze hores; proporcionen, doncs,
una cobertura global i, a més, relativament
detallada.
Els satèHits geoestacionaris estan localitzats a una altitud de 36 000 km i la seva
òrbita està continguda en el pla equatorial. El seu període orbital coincideix amb
el de rotació de la Terra, de forma que
romanen pràcticament immòbils respecte
d'aquesta: des del satèl·lit es veu sempre la
mateixa zona terrestre. Un satèl·lit geoestacionari pot veure una zona circular que
representa més d ' una quarta part de la
superficie terrestre, de manera que amb els
cinc satèl·lits geoestacionaris nominals es
té una cobertura gairebé global; l'excepció són les regions polars. Aquests satèl·lits
proporcionen informació molt freqüent
de la zona de cobertura i són, per tant,
essencials per a les prediccions a molt curt
termini.
Els dos tipus de satèl·lits meteorològics són en gran mesura complementaris.
Els satèl·lits meteorològics geoestacionaris proporcionen mesures i una vigilància
pràcticament contínua a les zones tropicals i temperades; i, d'altra banda , els
satèl·lits meteorològics polars proporcionen cobertura global amb més gran detall
i precisió, si bé amb una menor resolució
temporal.
El sistema teòric de satèl·lits meteorològics és format per:

Figura 1: Configuració nominal
actual del Sistema de satèHits
meteorològics

Tres satèl·lits d'òrbita polar:
• Dos de la sèrie TIROS-NOAA proporcionats pels Estats Units d'Amèrica.
• Un de la sèrie Meteor proporcionat
per l'antiga URSS.
Cinc satèl·lits d'òrbita geoestacionària:
• Un Meteosat proporcionat per
EUMETSAT i posicionat a 0° de longitud.
• Dos GOES proporcionats pels Estats
Units d'Amèrica i posicionats a 75°W
i a 135°W
• Un GMS proporcionat per Japó i posicionat a 140°E.
• Un GOMS proporcionat per laComunitat d'Estats Independents i posicionat a 75°E.
Aquest sistema nominal es veu modificat per diversos motius. Així, per exemple, durant el període de transició entre la
sèrie de satèl·lits GOES i els recentíssims
GOES-Next només fou operatiu un satèl·lit
GOES, el darrer de la sèrie antiga. La consegüent manca d 'observacions des de
satèl·lit a la costa atlàntica d'Amèrica que
això ocasionà es va poder evitar mi~ançant
un acord entre EUMETSAT i els Estats
Units d'Amèrica per a desplaçar un satèl·lit
Meteosat de reserva, primer fins a la posició 50°W i posteriorment a 75°W El primer GOMS, anomenat Elektro-1, es va
llançar al final de l'octubre del1994. Fins
ara les observacions en la seva zona teòrica de cobertura les ha fet un satèl·lit mixt
de comunicacions i de meteorologia,
l'INSAT de l'Índia. A la figura 1 es mostra la configuració nominal actual del
Sistema de satèl·lits meteorològics.

Dos programes de satèl·lits meteorològics
d'importànda rellevant per a l'Instituto Nadonal
de Meteorología
A causa de la importància que tenen
per a la meteorologia a Espanya, es descriuen a continuació els programes Meteosat i TIROS-N.
Programa Meteosat
El Programa Meteosat començà com
un projecte de participació facultativa de
l'Agència Espacial Europea; el primer
satèl·lit es va llançar al final del 1977 i fou
un element essencial que contribuí a l' èxit del primer experiment meteorològic
mundial, un dels experiments científics
internacionals de més envergadura de la
història, dut a terme durant els anys 1978
i 1979. Un cop demostrada la utilitat del
programa i creada una comunitat de socis
interessats en la seva continuïtat, el satèl-lit
passà a ser responsabilitat de l'organisme
EUMETSAT a partir del 1986.
La principal missió de Meteosat és la
presa d'imatges a tres bandes o canals de
l'espectre electromagnètic. L'instrument
encarregat d'aquesta missió és un radiòmetre d'explotació per escombratge giratori típic dels satèl·lits meteorològics
geoestacionaris estabilitzats per rotació,
com és el cas de Meteosat.
Cada trenta minuts el radiòmetre proporciona informació renovada sobre la porció del globus terrestre accessible des de la
posició del satèl·lit, un disc de 65° centrat
en el punt on l'equador talla el meridià 0°,
en dues bandes infraroges i una de visible
de l'espectre electromagnètic. La imatge 1,
que mostra una imatge Meteosat en el canal
visible, dóna una idea de la cobertura proporcionada per aquest satèl·lit.
Aquesta informació es transmesa a terra,
on és processada al Centre d'Operacions de
Meteosat a Darrnstadt (Alemanya) i difosa
als usuaris, d'acord amb uns horaris i formats preestablerts, a través del mateix satèl·lit
per mitjà de dues emissions: l'emissió digital (adequada per a una utilització quantitativa de la informació), per a la qual en
l'actualitat hi ha un centenar d'estacions
d'usuari, i l'emissió analògica (adequada
únicament per a una utilització qualitativa),
per a més de mil estacions d'usuari.
L'Instituta Nacional de Meteorología
disposa i opera en l'actualitat:
Una estació de recepció principal a la
seu central a la qual hi ha associat un
potent sistema informàtic de procés de
les imatges que té connexions amb els
deu centres regionals amb responsabilitats de predicció.
Més de vuitanta estacions de recepció
secundàries, la major part instal·lades a
les principals oficines meteorològiques
(fonamentalment aeroports i bases aèries),

mentre que les restants operen com a
reserva autònoma geogràficament distribuïda del sistema principal de recepció i procés.

Imatge 1: Imatge Meteosat en
el canal visible del 18 de desembre
del1989 a les 12.00 UTC (imatge
rebuda i processada a l'INM)

Les imatges són usades directament pels
serveis meteorològics per a la confecció de
les anàlisis meteorològiques clàssiques i per
a la vigilància meteorològica i predicció a
molt curt termini; aprofitant el gran avantatge de disposar d'informació actualitzada cada trenta minuts és possible realment
vigilar l'evolució de l'atmosfera i de les formacions nuvoloses.
Però, a més, aquestes imatges són
objecte de posterior procés a fi d'obtenir
productes que proporcionin informació
quantitativa. Entre aquests productes derivats tenen gran importància, per a la seva
utilitat per a la confecció de l'anàlisi de
partida en els models de predicció numèrica del temps, els vectors vent calculats a
partir del desplaçament dels elements nuvolosos en imatges successives.
També cal esmentar la contribució de
Meteosat a dos projectes internacionals la
importància dels quals s'ha revalorat com a
conseqüència de l'interès que provoca el possible canvi climàtic global: el projecte internacional de climatologia de la nuvolositat i
el projecte de climatologia global de la precipitació, per als quals Meteosat proporciona les dades en la seva àrea de cobertura.
Programa TIROS-N
Aquest programa dels Estats Units
d'Amèrica d'observació de l'atmosfera i el
medi ambient des d'òrbita polar és l'actual
successor del programa TIROS iniciat el

M@FiW

1960. Consta de dos satèHits que orbiten
al voltant de la Terra a una altitud d'uns
850 km amb plans orbitals aproximadament perpendiculars a l'equador i perpendiculars entre ells, de manera que cada
sis hores un d'aquests satèHits repeteix l'observació en una regió determinada.
El desavantatge de l'escassa resolució
temporal de la informació que ofereixen
aquests satèl-lits, dotze hores per a cada
satèHit contra els trenta minuts típics d'un
satèHit geoestacionari, és compensat per
una sèrie d'avantatges, com:
a) Proporcionar una cobertura geogràfica
global. En efecte, qualsevol punt del globus terrestre és observat dos cops al dia
per cada satèHit d'aquest tipus, incloenthi les regions polars, que cap satèl-lit
geoestacionari no pot cobrir.
b) Generar informació de més qualitat
radiomètrica i resolució geomètrica i
espectral. Com a conseqüència d'orbitar relativament a prop de la superficie
terrestre, 850 km contra els 36 000 km
d'un satèHit geoestacionari, l'energia
electromagnètica emesa i reflectida per
la Terra arriba als radiòmetres embarcats
amb més intensitat, i el soroll dels equips
té una menor importància relativa.
Els satèHits TIROS-N estan estabilitzats mitjançant un sistema que hi controla la direcció dels tres eixos principals, i els
radiòmetres que porten embarcats recullen informació de la Terra de manera permanent. Aquesta informació és transmesa
en temps real per als usuaris locals dins del
camp de visió del satèl·lit en dos tipus d'emissions: l'emissió digital HRPT i l'emissió analògica APT; i, a més , també és
emmagatzemada a bord per tal de transmetre-la quan el satèl·lit estigui dintre del
camp de visió de les estacions principals.
L'Instituta Nacional de Meteorologia
disposa en l'actualitat per a operar d'una
estació de recepció de l'emissió digital
HRPT a la seu central, i de més de quaranta estacions secundàries per a la recepció de l'emissió analògica APT, amb la
mateixa estratègia que l'apuntada en
comentar les estacions del sistema Met<\osat.
Des del punt de vista de l'observació,
el satèl·lit té dues missions: la de presa d'imatges en tres bandes infraroges i dues de
visibles de l'espectre electromagnètic, duta
a terme pel radiòmetre AVHRR, i la d' obtenció de mesures de temperatura i humitat a capes atmosfèriques a distinta altitud,
missió de sondatge atmosfèric que realitza el conjunt de tres instruments agrupats
sota l'acrònim TOVS.
És realment important la missió de
sondatge, per mitjà de la qual és possible
obtenir informació de la distribució vertical de temperatura i humitat de l'atmos-

fera amb una resolució espacial en l'horitzontal al voltant de 100 km (segons les
condicions de nuvolositat) i una resolució
temporal de sis hores (quan operen els dos
satèHits). La qualitat dels perfils de temperatura i humitat obtinguts mitjançant el
processat de les dades TOVS no és tan bona
com l'obtinguda per mitjà de sistemes d' observació in situ, radiosondatges amb globus. Seria econòmicament inviable, però,
mantenir un sistema d'observació basat en
radiosondatges amb la cobertura i la resolució proporcionades pel sistema TOVS,
sobretot si es té en compte que els oceans
cobreixen les tres quartes parts del planeta i que gran part de les superficies emergides són desertes. Com a conseqüència
de les primeres proves de sondatges per
satèHit, a mitjan la dècada dels 70, els Estats
Units d'Amèrica prengueren la decisió,
sense cap dubte històrica, de començar a
retirar de l'Atlàntic tots els seus vaixells
d'observació meteorològica.

Sistema principal de recepció i aprofitament
de dades de satèl·lits meteorològics
de l'Instituto Nacional de Meteorologia
L'Instituta Nacional de Meteorologia
opera un potent sistema de recepció i processament de la informació digital proporcionada pels satèl ·lits meteorològics.
El sistema consta de:
Els sistemes d'antenes i cadenes d'electrònica per a la recepció de les emissions digitals en alta resolució Meteosat
POUS i TIROS-N HRPT; pròximament es modificarà el sistema de recepció que va operar amb l'anterior generació
de satèl·lits geoestacionaris GOES dels
Estats Units d'Amèrica a fi de possibilitar la recepció de les emissions digitals
dels novíssims GOES-Next.
El sistema informàtic per a l'emmagatzematge, procés i explotació operativa
de les dades procedents dels satèHits en
combinació amb tota mena d'informació meteorològica. Entre la informació
continguda en aquesta extensa base de
dades meteorològiques contínuament
actualitzada hi ha: els resultats dels models
de predicció numèrica del temps, informes d'observació d'estacions convencionals i automàtiques, informació radar,
informació de la xarxa de detecció de
llamps, informació de l'onatge i estat de
la mar procedent del satèl·lit ERS-1, etc.
Les estacions de treball que, en nombre
de vint-i-cinc, estan distribuïdes a les diverses dependències de la seu central de l'INM
i dels centres meteorològics regionals.
A la foto 1 es mostren diversos comJ
ponents del sistema: antena Meteosat, cadenes de recepció de dades de satèHit i una
estació de treball.

Foto 1: Diversos components del
sistema d'adquisició i aprofitament
d'informació de satèl-lits de l'INM:
antena Meteosat, cadenes de
recepció i estació interactiva de
treball

Imatge 2: Sistema convectiu. Imatge
Meteosat, canal infraroig tèrmic,
centrada al llevant espanyol. El realç
en fals color que li ha estat aplicat
mostra les diferents temperatures als
cims del núvols, fins a -67° en
algunes zones del sistema (imatge
rebuda i processada a l'INM)

Les imatges rebudes són emprades en
temps real pels meteoròlegs de l'INM com
a suport bàsic de les tasques de predicció
i vigilància del temps. Així, les imatges són
presentades a les pantalles de les estacions
de treball en forma d'animació i fent servir diferents realços que fan més evidents
determinades característiques dels sistemes
nuvolosos.
A la imatge 2 es mostra una imatge
Meteosat en el canal infraroig tèrmic centrada sobre les Balears a la qual ha estat aplicat un realç en fals color que indica les
diferents temperatures dels cims del sistema
nuvolós. A la imatge 3 es mostra, realçada,
l'estructura externa de dos sistemes convectius de mesoescala a la M editerrània.
El procés de la informació de satèl·lit
que es realitza habitualment de forma operativa a l'INM inclou la generació d'una
extensa relació de productes derivats útils
tant per a les tasques de predicció i vigilància del temps com per a l'estudi del sistema climàtic. A continuació se'n relacionen
alguns:
Obtenció de vectors vent a partir del
desplaçament observat en les estructures nuvoloses d'imatges Meteosat consecutives. A la imatge 4 es mostren els
vectors vent calculats d'aquesta manera
per al dia 5 d'octubre del1994 a les 12.00
UTC (temps universal coordinat); en
groc es presenten els vents corresponents
a nivells baixos, en blau a nivells mitjans,
i en magenta a nivells alts.
Estimació de la intensitat i probabilitat
de precipitació a partir de parelles de
canals visible i infraroig de Meteosat. A
la imatge 5 es mostra la probabilitat de
precipitació segons nivells, calculada d'aquesta manera per al dia 2 de desembre
del 1994 a les 11.20 UTC.
Càlcul d'índexs de vegetació a partir de
la parella de canals VIS1 i VIS2 del radiòmetre AVHRR del satèl·lit TIRO S-N.
A la imatge 6 es mostra aquest producte per al dia 23 de març del 1995; la

gamma de colors indica el grau més gran
o més petit d'absorció de la radiació
fotosintèticament activa (nul per als tons
vermells i màxim per als verds i blaus;
la zona fosca dels Pirineus indica la
presència de neu o nuvolositat).

Imatge 3: Sistemes convectius.
Imatge Meteosat, canal infraroig
tèrmic, centrada al llevant espanyol.
El realç en fals color que li ha estat
aplicat mostra l'estructura superior
externa dels dos sistemes convectius
(imatge rebuda i processada a l'INM)

Imatge 4: S'hi mostren, superposats
a una imatge Meteosat en el canal
infraroig tèrmic, els vectors vent
calculats a partir d'imatges
successives Meteosat per al dia 5
d'octubre del 1994 a les 12.00 UTC;
explicació al text (imatges rebudes
i processades a l'INM)

Imatge 5: Probabilitat de
precipitació segons nivells, calculada
a partir de les imatges en els canals
visible i infraroig tèrmic de
Meteosat; explicació al text (imatges
rebudes i processades a l'INM)

Imatge 6: Índex de vegetació per
al dia 23 de març del 1995;
explicació al text (imatges rebudes
i processades a l'INM)

Obtenció de perfils de temperatura i
humitat i estimació del contingut total
d'ozó a partir de les dades del sistema
TOVS dels satèHits TIROS-N. La .figura 2 presenta un mapa amb la distribució del contingut total d'ozó a la
columna atmosfèrica obtingut d'aquesta
manera per al dia 1 de juliol del 1994;
les xifres representen unitats dobson.

Radars meteorològics
Si els satèl·lits meteorològics permeten cobrir de forma pràcticament contínua grans extensions atmosfèriques i
proporcionen informació sobre la zona
superior i l'estructura externa de les formacions nuvoloses, els radars són el complement adequat i eficaç per la seva capacitat
de proporcionar informació sobre l'estructura interna i la distribució de la precipitació a l'interior dels núvols.
Les observacions efectuades pel radar
són essencials per a la detecció, seguiment
i predicció del moviment i l'evolució de
fenòmens meteorològics de caràcter violent, fonamentalment els relacionats amb
les tempestes. A més, les actuals tècniques
de procés permeten l'obtenció de valors
quantitatius d'elements específics de gran
interès, com la pluja o el vent.

El radar com a sistema actiu de teledetecci6
La forma en què un radar de vigilància meteorològica permet escodrinyar l'interior dels sistemes nuvolosos i localitzar
les regions en què comença la formació
de la precipitació , així com l'increment o
disminució de la seva intensitat i els desplaçaments d'aquesta (tant en la vertical
com en l'horitzontal), és la següent:
L'equip genera freqüències (de l'ordre
de dos-cents cada segon) , impulsos curts
(de l'ordre del microsegon de durada)
d'energia en el rang de les radiofreqüències de l'espectre electromagnètic
(longituds d'ona centimètriques).
Aquesta energia es concentra en un feix
molt estret per una antena que enfoca
successivament diverses radials (mitjançant un sistema de rotació continu)
i a diverses elevacions (mitjançant un
sistema d'elevació per salts cada cop que
es completa un gir en azimut) ; d'aquesta
manera el radar fa una exploració
volumètrica completa de tots els seus
voltants, i obté informació tant en l' horitzontal com en la vertical.
L'energia radiada interacciona amb el
medi, els núvols i la precipitació (blancs) ,
i és retrodispersada de nou cap a l'antena (eco); l'energia retornada depèn del
tipus i les dimensions dels elements que
componen el núvol. És menyspreable
per a les gotetes típiques de núvol, radi
de l'ordre de 10 micres, però ja és impor-

tant per a les gotes o elements de precipitació, radi típic d' una gota de pluja
d'1 mil-límetre.
De la posició en azimut i elevació de
l'antena i del temps de retard des que
s'emet el pols fins que es rep d'eco, l'equip radar dedueix la localització en l'espai dels blancs, i segons la intensitat de
l'eco retornat fa una estimació de la
quantitat de precipitació existent.

Figura 2: Distribució del contingut
total d'ozó a la columna atmosfèrica
obtinguda a partir de dades TOVS,
dia 1 de juliol del 1994; explicació al
text (informació rebuda i processada
a l'INM)

La xarxa de radars de l'Instituto Nacional de

Meteorología
La xarxa de radars meteorològics de
l'INM la formen quinze sistemes radar distribuïts per la geografia espanyola de manera que proporcionin una cobertura nacional
completa.
A la figura 3 es mostra la cobertura
radar final de la xarxa. Encara no han entrat
en operació, per trobar-se en diverses fases
d'instal·lació, els radars corresponents a
Màlaga, Almeria i Balears.
Cada sistema de radar consta de:
L'equip radar pròpiament dit, instal·lat
a camp obert en un emplaçament elevat pel que fa als seus voltants a fi que
la seva cobertura espacial no es vegi molt
reduïda per apantallaments a causa de la
nostra complexa orografia. A la foto 2 es
mostra un emplaçament radar típic, el
corresponent al radar meteorològic
d'Extremadura instal-lat a Sierra de
Fuentes (Càceres) .
El sistema de control i procés de la
informació radar. Es basa en un ordinador instal·lat a la seu del centre meteorològic regional més proper a l'equip
radar.
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dels sistemes precipitants que són observats de forma simultània per diversos radars,
i es disposa d'informació d'aquests sistemes abans que penetrin a la zona de cobertura del radar local.
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Figura 3: Cobertura teòrica de
la xarxa de radars de l'Instituto
Nacional de Meteorología

Un sistema de radioenllaç que comunica l'ordinador de control i procés amb
l'equip radar.
La xarxa de radars de l'INM té tres
característiques que la fàn de les més avançades a nivell mundial; són les següents:
Els equips dotats de capacitat doppler;
això permet mesurar, a més de la intensitat dels ecos, la seva velocitat de desplaçament i turbulència. D'altra banda,
aquesta capacitat permet la discriminació automàtica dels ecos fixos, que són
generalment no meteorològics.
L'elevat grau d'automatisme i la capacitat de control sobre l'equip radar que
opera en un emplaçament geogràficament remot.
La generació de mosaics nacionals amb
la informació radar i productes derivats
generats per cadascun dels diversos sistemes radar.
El treball en xarxa i la generació de
mosaics nacionals són fonamentals per a
les tasques operatives pròpies de l'INM.
Així, es pot tenir informació redundant

Foto 2:
Emplaçament
del radar
meteorològic
d'Extremadura;
Sierra de
Fuentes
(Càceres)

Operació del radar
Cada sistema radar treballa de forma
automàtica segons un esquema prefixat que
es pot definir i variar de manera relativament flexibl e. En l'actualitat l'esquema
d'operació és definit per cicles de deu
minuts, i a cada un d'aquests cicles es fan
dues exploracions distintes i, en certa manera, complementàries:
Una exploració en mode "només amplitud" , en la qual el radar fa servir vint
elevacions diferents, des de O fins a 25
graus, i dóna informació amb un abast
a la radial de fins a 240 km.
Una exploració en mode doppler, en la
qual s'obté, a més de la informació de
l'amplitud o intensitat dels ecos, informació sobre la seva velocitat de desplaçament i sobre la turbulència . En
aquest cas l'abast de la radial es redueix
a 120 km.
Productes generats per la xarxa de radars
de l'INM
La generació de productes de la xarxa
es fa a dos nivells: a nivell regional, utilitzant la informació obtinguda per l'equip
radar associat, i a nivell nacional, amb la
composició de la informació obtinguda
pel conjunt de radars i la seva combinació
amb la informació rebuda dels satèl·lits
meteorològics.
Nivell regional: L'equip radar detecta i localitza els ecos de precipitació i determina les seves característiques; i, de manera
contínua, tramet la informació obtinguda
a l'ordinador instal·lat al centre regional,
el qual rep les dades i genera les següents
imatges o productes radar:
Talls horitzontals que informen de la
distribució i intensitat de la precipitació a diverses altures (fins a dotze talls
horitzontals a altures que van des del
nivell inferior, o arran de terra, fins a
una altura de 12 km).
Imatges integrades que sintetitzen tota
la informació continguda en el conjunt
de talls horitzontals, com l' echotop o altura màxima dels ecos de precipitació, la
imatge amb els màXims de precipitació
(amb independència de l'altura a què es
trobin) , i la imatge amb l'altura a què es
troben aquests màxims.
Imatges amb productes derivats de l'exploració en mode doppler, que té l'avantatge de proporcionar una resolució
geomètrica d' 1 km contra els 2 km de
l'operació en mode "només amplitud",
i que a més de facilitar la intensitat dels
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Imatge 7 (a, b, e, d, e i./):
Seqüència d'imatges de reflectivitat radar i de vent radial preses pel radar de Madrid corresponents al pas d'un front de pluges
pel centre de la península el dia 11 d'octubre del 1993; explicació al text

Figura 4: Esquema teòric de
la possible distribució de càrregues
elèctriques en un núvol de tempesta
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ecos també informa de la seva velocitat
de desplaçament i de la turbulència.
Els següents productes, pel seu interès,
es mereixen una menció especial:
Les imatges d'estimació de la precipitació acumulada (una estimació de l'aigua que ha caigut a terra). Aquestes
imatges són calculades de forma horària; mitjançant el processat de la informació generada en les sis darreres
exploracions efectuades, el sistema calcula una estimació de la quantitat de
precipitació acumulada; després, amb
aquestes acumulacions horàries, es calculen les precipitacions acumulades a
intervals de sis i vint-i-quatre hores.
La imatge d'extrapolació dels ecos. Amb
una parella d'imatges prèvies, el sistema
calcula la velocitat de desplaçament dels
ecos de precipitació i genera una estimació de la seva posició en un futur proper.
A fi d'iHustrar alguns d'aquests productes s'inclou una sèrie d'imatges corresponents a diferents radars i situacions
meteorològiques.
Radar de Madrid, 11 d'octubre del
1993. La imatge 7 (a, b, e, d, e i}} mostra el
pas d'un front de pluja pel centre de la
península, tal com fou vist pel radar de
Madrid en operació doppler. Les imatges
a, e i e mostren el camp de reflectivitats
radar, per al nivell d'altura més baix, a les
hores 14.27, 14.57 i 15 .27 UTC; a la
seqüència temporal s' observa el pas del
front de pluges sobre Madrid. Les imatges
b, di f mostren el camp de velocitats radials
per a les mateixes hores; a la seqüència
temporal s'observa el gir de vent que acompanya el pas del front.
Radar de València, 15 de juny del1992.
La imatge 8 (a, b i e) mostra una situació de
tempestes a llevant observades pel radar de
València. La imatge a mostra, per a les 17.1 O
UTC, el camp de reflectivitats radar a una
altitud de 2,5 km i, a les solapes, els talls
verticals segons les línies que hi apareixen;
aquests talls fan palesa l'estructura vertical
de la forta tempesta que hi ha al sud de la
província de Castelló. A la imatge b s'observa amb més detall, mitjançant l'opera-
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ció en mode doppler, el camp de reflectivitats a les 17.07 UTC que assoleix fins a
60 dbZ al centre de la tempesta. A la imatge e es mostra el camp de velocitats radials,
per a la mateixa hora. L'existència de velocitats radials de signe oposat (tons grocs i
verds separats per la línia blanca) a la zona
de la tempesta fa palesa la confluència de
vents que l'alimenta.
Radar de Barcelona, 9 d'agost del1992.
La imatge 9 (a, b, e i d) mostra una situació
de tempestes a Catalunya observada pel
radar de Barcelona. La imatge a mostra el
camp de precipitació acumulada (estimació de la pluja caiguda) entre les 00.00 UTC
i les 06.00 UTC del dia 9 d'agost del1992;
la gamma de colors que apareix al lateral
dret indica els rnil·límetres (litres per metre
quadrat) de precipitació. A la imatge b es
mostra el camp de reflectivitats radar per a
les 07.40 UTC a una altitud de 2,5 km, en
el que les cèHules de tempesta apareixen
alineades de nord a sud (tons grocs i taronges). A la imatge e es mostren els màxims
de reflectivitats i les seves projeccions verticals per a la mateixa hora; a les projeccions verticals es fa palesa l'estructura vertical
de les cèHules més actives. A la imatge d
es mostra el camp d'altura màxima dels cims
dels ecos per a la mateixa hora; aquí tornen a palesar-se els nuclis més actius amb
altituds que atenyen els 11 km.
Nivell nacional: A més de l'operació
i generació de productes a escala regional,
a escala nacional es creen mosaics de composició amb alguns dels productes obtinguts a nivell regional. En concret:
Cada deu minuts es genera una imatge
nacional d'intensitat de precipitacions
radar mitjançant la composició dels
camps de reflectivitats a una altitud de
2,5 km proporcionats per cada radar, i
una imatge nacional de l'altura màxima
dels ecos. La imatge 1Omostra una imatge radar de composició nacional corresponent al 27 d'abril del 1995 que
informa de la intensitat de precipitació
a les 08.20 UTC en miHímetres per
hora (vegeu la correspondència entre
colors i intensitat de precipitació a l'escala de la dreta de la imatge) .
Cada hora es genera una imatge nacional d'estimació de la precipitació acumulada, mitjançant la composició de les
estimacions d'aquest camp fetes per cada
centre regional radar.

Detecció de llamps
Tempesta i descàrregues elèctriques. El llamp
La tempesta és una de les manifestacions meteorològiques més espectaculars.
Els fenòmens que s'hi associen, i en par-

Imatge 8 (a, b i e): Imatges preses
pel radar de València el dia 15
de juny del 1992; explicació al text
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ticular el llamp, són una seriosa amenaça
per a l'home i els seus béns.
Cada any es perden vides humanes
com a conseqüència directa del llamp, que
a més és una de les causes dels incendis
forestals. D'altra banda, la generalització
dels components electrònics sensibles als
efectes del llamp a les indústries i els mitjans de transport i comunicació comporta un augment continuat del nombre de
sinistres provocats pel llamp. A més, una
sèrie d'activitats, com la manipulació de
productes químics sensibles, combustibles
i explosius, cal que siguin suspeses quan
cauen llamps.
A un núvol típic de tempesta (cumulonimbus) l'ascens d'aire càlid i humit, en
forma de forts corrents, provoca la ràpida
formació d'hidrometeors, i les interaccions
resultants entre ells causen la separació de
les càrregues elèctriques. Les partícules
lleugeres de gel queden carregades positivament i són transportades a la part superior del núvol. Les partícules més pesants

e
solen quedar carregades negativament i
cauen a la part inferior del núvol. Aquesta
separació de càrregues crea forts camps
elèctrics a l'interior del núvol, i entre la
base del núvol i el sòl, que acaben per provocar la descàrrega elèctrica, bé entre les
dues parts del mateix núvol, bé entre dos
núvols veïns, bé entre el núvol i el sòl. A
la figura 4 es mostra un esquema de la distribució de càrregues elèctriques en un
núvol de tempesta.
La forma més freqüent de descàrrega
és la que es produeix a l'interior del núvol.
Lògicament, però, és la descàrrega entre
el núvol i la superficie terrestre (on la humitat viu i desenvolupa les seves activitats), o
descàrrega en llamp, el que més ha preocupat l'home i ha estat objecte de més profunds estudis, sobretot a fi de desenvolupar
sistemes de protecció.
El procés típic de descàrrega en llamp
transfereix càrrega negativa des del núvol
a la superficie terrestre (llamp de polaritat
negativa: la descàrrega es produeix entre
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Imatge 9 (a, b, e i d): Tempestes
observades pel radar de Ban:elona el dia
9 d'agost del 1992; explicació al text

Imatge 10: Imatge de composició
nacional corresponent al dia 27
d'abril del 1995 que mostra la
intensitat de precipitació radar a les
08.20 UTC; explicació al text

b

Figura 5: Esquema simplificat de la
xarxa de detecció de llamps de l'INM

la base del núvol carregada negativament
i el sòl que té immediatament a sota, que
es carrega positivament per influència). El
componen d'un a tres pols d'alta corrent
o subdescàrregues, amb una intensitat de
corrent que es troba normalment entre 10
i 20 quiloampers.
A més es produeixen llamps que transfereixen càrrega negativa des de la superficie del sòl al núvol (llamp de polaritat
positiva: aquesta descàrrega se sol produir
entre la part superior del núvol carregada
positivament i el sòl que té immediatament a sota, que es carrega negativament) .
Aquests llamps positius són molt menys
freqüents , al voltant del 10% o menys; no
obstant, solen ser més intensos i, per tant,
més perjudicials en tots els sentits.
El corrent impulsiu associat a cada subdescàrrega genera energia electromagnètica en un ampli espectre en el domini de les
radiofreqüències; és aquesta energia radia-

da la que permet detectar i localitzar els
llamps i determinar-ne les característiques.
La xarxa de detecció de llamps de l'Instituto

Nacional de M eteorologia
La xarxa de detecció de llamps de
l'INM la componen els següents elements:
els equips detectors, la unitat concentradora o analitzador central i les unitats per a la
presentació i l'explotació de la informació .
A la figura 5 es mostra un esqu ema
simplificat de la xarxa.
Equips detectors de llamps
Els equips detectors són radiogoniòmetres dotats d' una electrònica qu e els
capacita per a discriminar, entre els senyals
electromagnètics incidents, els que tenen
unes característiques distintives pròpies de
les ones generades per les descàrregues
elèctriques de núvol a terra que constitueixen el llamp.

Figura 6: Topologia de la xarxa amb
la cobertura al 90% d'eficàcia en la
detecció i la localització. Les aspes
indiquen la posició dels 14 equips

Imatge 11: Llamps que va haver al
quadrant nord-est espanyol el dia 24
d'agost del 1993; explicació al text

Imatge 12: La imatge representa els
llamps que va haver entre les 00.00 i
les 14.00 UTC el dia 4 de setembre
del 1994 a l'àrea geogràfica centrada
a l'arxipèlag balear seleccionada;
explicació al text

Imatge 13: Imatge Meteosat, canal
infraroig d'absorció per vapor d' aigua,
corresponent a les 12.00 UTC del dia 5
d'octubre del 1994; li ha estat
superposat un gràfic que indica les
posicions dels llamps que va haver
entre les 9.00 i les 15.00 UTC;
explicació al text (imatge rebuda i
processada a l'INM)

L'abast nominal de l'equip detector és
de 370 km. Cada equip és capaç de detectar un percentatge superior al 90% dels
llamps que cauen dins d'un cercle del qual
és el centre i que té 370 km de radi; més
enllà l'eficàcia minva lentament fins al 70%
a l'abast màxim efectiu, fixat en 1 100 km.
L'equip detector mesura els següents
paràmetres de cada descàrrega: la seva polaritat, l'amplitud del senyal electromagnètic
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incident, l'azimut de procedència del senyal i l'instant de temps en què es produeix.
Cada cop que un equip detecta una
descàrrega tramet un missatge amb els paràmetres mesurats a l'analitzador central de
la xarxa.
La xarxa de detecció de llamps de
l'INM consta de catorze equips detectors
instal·lats als següents emplaçaments: aeroports d'Astúries, Bilbao, Girona, València

i Palma de Mallorca; bases aenes de
Matacan, Villafría, Saragossa, Reus, Getafe,
San Javier, Jerez de la Frontera i Armilla,
i estació VOR d'Hinojosa del Duque.
A la figura 6 es mostra la topologia de
la xarxa amb la cobertura al 90% d'eficàcia de detecció i localització.
Analitzador central de la xarxa
És l'encarregat del control de la xarxa
i de la concentració i procés de la informació procedent dels equips detectors, així
com el transvasament de la informació a
d'altres sistemes de l'INM. Està instal-lat
al Centre de Procés de Dades de l'INM a
Madrid, i la comunicació entre els equips
detectors i ell es fa mitjançant la xarxa
Iberpac de Telefònica.
L'analitzador central agrupa les dades
procedents dels diferents equips detectors
a fi de calcular la localització geogràfica
exacta on ha caigut el llamp i les seves
característiques. Concretament, la informació que l'analitzador central calcula per
a cada llamp és la següent: la polaritat, la
situació geogràfica (latitud i longitud) , l'hora, amb una precisió de mil·lisegons, la
intensitat de corrent de la primera descàrrega i el nombre de descàrregues que el
comporuen.
Sistemes de presentació i d'explotació
de la informació de la xarxa
La seva funció és presentar de forma
gràfica i en temps real, en un monitor de
vídeo en color i sobre diverses bases geogràfiques seleccionables, els llamps que hi ha
en cada instant, amb distinció de la seva
polaritat i antiguitat mitjançant la utilització de diversos símbols (típicament, aspes
o quadrats per a distingir la polaritat positiva o negativa) i colors seleccionats per tal
de distingir l'ocurrència temporal (típicament, colors més freds per a designar els
llamps més allunyats en el temps i més càlids
per a designar el més recents). Les imatges
11 i 12 mostren unes sortides típiques del
sistema de presentació d'informació de la
xarxa.
La imatge 11 representa els llamps que
va haver al quadrant nord-est espanyol el
dia 24 d'agost del1993. Cada punt, o aspa,
indica la posició on va caure el llamp (positiu si és una aspa, negatiu si és un punt) ;
el color indica l'interval temporal en què

es produí (vegeu l'escala de colors i l'interval horari associat al lateral dret). En
total, a l'àrea geogràfica de la imatge es van
detectar 17 185 llamps (15 691 de negatius i 1 494 de positius) .
La imatge 12 mostra els llamps que va
haver entre les 00.00 i les 14.00 UTC el
dia 4 de setembre del 1994 a l'àrea geogràfica centrada a l'arxipèlag balear seleccionada. Tot observant els colors associats a
cada símbol representatiu de la caiguda d'un
llamp, es pot veure que la tempesta s'originà davant la costa de Tarragona i es desplaçà seguint el rumb SSE escombrant en
el seu recorregut les illes d'Eivissa i Mallorca.
En total, a l'àrea geogràfica i l'interval indicats es van detectar 13 585 llamps (13 130
de negatius i 455 de positius).
A més, la informació dels llamps detectats i localitzats és transferida en temps real
al sistema unificat d'explotació de la informació meteorològica de l'INM basat en l'ordinador Fujitsu M-382, de manera que la
informació proporcionada per la xarxa sigui:
Utilitzada en temps real conjuntament
amb les imatges de satèl·lit i dels radars,
i les observacions sinòptiques del temps,
pels responsables de les tasques de predicció i vigilància meteorològiques, tant
a la seu central com als centres meteorològics regionals.
A la imatge 13 es mostra una imatge
Meteosat, canal infraroig d'absorció per
vapor d'aigua, corresponent a les 12.00
UTC del dia 5 d'octubre del 1994. Li
ha estat superposat un gràfic que indica les posicions dels llamps que va haver
entre les 9.00 i les 15.00 UTC.
Arxivada per a la posterior realització
d'estudis estadístics i climatològics de
distribució i freqüència dels llamps.
A la figura 7 es representa el nombre
total de llamps detectats per la xarxa
de l'INM, dins la regió geogràfica
compresa entre els paral·lels 35°N i
45°N i els meridians 7°E i 10°W,
segons estacions, entre la primavera
del1992 i l'estiu del1994. L'estació
amb més llamps fou l'estiu del 1992,
amb més de 400 000 llamps detectats; destaca també la poca activitat
que va haver a la primavera del 1994.
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Figura 7: Nombre total de llamps
detectats per la xarxa de l'INM, dins de
la regió geogràfica compresa entre els
paraHels 35°N i 45°N i els meridians
7°E i 10°W; explicació al text
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Q uè són els models numèric s
per a la predicció del temps?
Des de fa uns anys, en els serveis meteorològics moderns es pot assistir a una silenciosa revolució que afecta dràsticament els
hàbits i els mètodes de treball. Aquesta
revolució, d'altra banda, no és exclusiva
dels serveis meteorològics i està en relació
amb el procés d'automatització i d'introducció de la informàtica en gairebé tots
els àmbits de la nostra activitat.
Fins fa relativament poc, la predicció
del temps es basava essencialment en l' observació, per a determinar l'estat actual de
l'atmosfera, i en l'aplicació de tècniques
molt senzilles (la major part gràfiques) per
a extrapolar aquest estat actual fins a un
futur molt proper, que rara vegada ultrapassava un dia. Els meteoròlegs treballaven
essencialment sobre les dades observades,
a fi d'identificar les estructures de pressió
(borrasques, anticiclons, fronts, etc.) a escales de milers de quilòmetres (l'anomenada
escala sinòptica en l'argot dels meteoròlegs) ,
i n 'extrapolaven el desplaçament i el desenvolupament mi~ançant procediments elementals que tenien la base teòrica en la
suposada evolució lineal dels fenòmens
atmosfèrics .
Com que l'evolució de l'atmosfera és
essencialment no lineal (exceptuant-ne
períodes de temps molt breus), ha calgut
recórrer a la predicció diària del temps
basada en els resultats obtinguts de la integració de models numèrics que simulen el
comportament de l'atmosfera. Aquests
models es formulen en termes de les equacions hidrodinàmiques que regeixen l'evolució del fluid atmosfèric, considerat un
sistema fisic determinista.
Per tant, la predicció numèrica del temps
és la simulació de l'atmosfera mitjançant
models basats en les lleis fisiques i en les
escales temporals en què aquesta simulació és determinista.
La modelització de l'atmosfera es basa
en la resolució d'un conjunt d'equacions
termohidrodinàmiques, que, com qualsevol problema matemàtic que simula una
evolució temporal, necessita:

a) Conèixer amb l'exactitud més gran possible l'estat inicial (observacions).
b) Ús generalitzat de la matemàtica discreta.
e) L'auxili de potents ordinadors.
La modelització de l'atmosfera presenta una sèrie de problemes específics,
com:
Incertesa en les condicions inicials.
Multiplicitat d'escales espacials i temporals.
No linealitat del sistema.
Insuficient coneixement de les lleis de
la fisica (per exemple, turbulència ,
microfisica de núvols, termodinàmica
del no equilibri, ... ).
Límit de càlcul imposat pels ordinadors
de què es pot disposar.
Com s'estudia l'atmosfera
mitjan çant models numèric s?
L'estudi de l'atmosfera, a l'igual que
el de molts altres sistemes fisics, es basa
essencialment en tres grans pilars: teoria,
experimentació i simulació.
La teoria que descriu el comportament i l'evolució de l'atmosfera és conseqüència de les lleis de la mecànica de fluids
i de la termodinàmica, així com d'altres
lleis d'àmbit més restringit de l'atmosfera
que es basen en molts casos en coneixements empírics. Aquests coneixements
empírics s'han concretat en forma de
models conceptuals, dificilment matematitzables o obtenibles directament a partir
de lleis més generals.
L'experimentació, en el cas atmosfèric, és substituïda gairebé exclusivament
per l'observació. Atesa la magnitud del sistema, és gairebé impossible amar-lo en un
laboratori, i, en conseqüència, la repetició d'experiments canviant successivament
les condicions externes per tal d'extreure'n conseqüències es troba molt limitada.
Cal remarcar que tant l'experimentació
com l'observació s'han de fer sobre sistemes reals.
La simulació del comportament de
l'atmosfera mitjançant models numèrics

té una sòlida base en les lleis fisiques i fa
servir potents ordinadors. L'atmosfera real
s'assimila a la simulada per mitjà de
models, i aleshores és possible repetir
experiments amb l'atmosfera simulada en
diferents condicions.

Quins tipus de models hi ha?
Per a la simulació de l'atmosfera es fan
servir diversos tipus de models, segons les
escales espacials i temporals en què s'estigui interessat. Essencialment, però, es tracta en tots els casos de models basats en les
mateixes equacions de la termohidrodinàmica considerades com un problema de
valors inicials, encara que amb variacions
en el forçament extern (figura 2).
Els models climàtics es fan servir a escales temporals que van des de les estacions
anuals als centenars d'anys . Incorporen, a
més de l'atmosfera, d'altres subsistemes els
components dels quals interaccionen de
forma significativa en aquestes escales temporals, com els oceans, els gels, etc. En el
component atmosfèric, les parametritzacions de la fisica, singularment de la convecció i la radiació, han d'estar formulades
molt finament, ja que, en essència, són
responsables de l'equilibri final i, per tant,
de la climatologia del model, que cal que
s'aproximi tant com sigui possible a l'atmosfera real.
Els models globals de circulació general
emprats per a prediccions a mig termini
(1-2 setmanes) tenen només el component
atmosfèric, amb el subsistema sòl inclòs.
A més de les parametritzacions dels processos fisics, comença a tenir cada cop més
importància una formulació precisa de les
condicions inicials. Les parametritzacions

són termes addicionals que s'introdueixen
en les equacions, per a donar compte de
dos tipus de processos: a) els no resolts
explicitament per la retícula del model (per
exemple, els fenòmens convectius), ib) els
que tindrien necessitat de la introducció
de variables i equacions addicionals per a
la seva completa descripció, fet que complicaria enormement la resolució del problema (per exemple, els processos radiatius).
Els models d'àrea limitada es fan servir
per a prediccions a curt termini (1 a 2 dies).
En aquests models ja és essencial disposar
d'una descripció tan precisa com sigui possible de les condicions inicials, mentre que
certes parametritzacions molt costoses, com
la de la radiació, es poden simplificar dràsticament, j a que afecten relativament poc
les escales temporals petites.
Els models de mesoescala es fan servir
per a prediccions a molt curt termini (d'hores a un dia). Impliqu en un canvi substancial en les equacions en relaxar la hipòtesi
d'hidroestaticitat, que diñcilment pot mantenir-se a escales temporals d'hores i escales espacials de l'ordre de 10 km.

Quins foren els inicis de la
predicció numèrica del temps?
L'objectiu de la predicció numèrica
del temps és, doncs, predeterminar l'estat
futur de la circulació atmosfèrica a partir
del coneixement de l'estat present mitjançant l'ús de les equacions dinàmiques
de l'atmosfera. Per a complir aquest objectiu, cal:
1) L'estat inicial dels camps considerats
variables del model.

Figura 1: Tal com s'observa a la
figura, els models numèrics de
predicció del temps discretitzen
l'atmosfera en l'horitzontal i en la
vertical

Figura 2: Diferents tipus de models
atmosfèrics
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2) Un conjunt tancat d'equacions de predicció que relacionin les variables del
model.
3) Un mètode per a integrar les equacions
en el temps a fi d'obtenir la distribució
futura de les noves variables.
El primer intent de predicció numèrica del temps fou obra de L.E Richardson.
El seu llibre Weather Prediction by Numerical
Process , publicat el 1922 (Cambridge
University Press, reimprès per Dover, 1965),
és el tractat clàssic en aquesta matèria.
Richardson mostrà en el seu llibre que les
equacions que governen els moviments
atmosfèrics es podien discretitzar, és a dir,
aproximar per un conjunt d'equacions algebraiques en diferències i calcular valors previstos dels camps considerats com a variables
fonamentals dels models. Fins i tot per a
prediccions a curt termini sobre una zona
petita de la Terra, aquest procediment
requeria un nombre enorme d'operacions
aritmètiques. Va estimar que necessitaria
unes 64 000 persones només per a calcular l'evolució de l'atmosfera a la mateixa
velocitat que evoluciona aquesta. Com és
obvi, Richardson no podia preveure el
desenvolupament dels ordinadors digitals
que s'esdevindria passades unes dècades.
Malgrat la feinada que va comportar,
Richardson aplicà el seu mètode en un cas
concret per tal de calcular les tendències
de la pressió en superficie en dos punts de
retícula. Els resultats foren descoratjadors:
els canvis de pressió previstos eren un ordre
de magnitud més grans que els observats
realment. El resultat fou que s'abandonà
aquesta via d'investigació durant aproximadament trenta anys. La raó d'un error
tan espectacular en les prediccions es va
atribuir en un principi a l'escassetat de dades
inicials disponibles, especialment d' observacions d'altura. La raó fonamental de l'error, però, rau en el fet que les equacions
de Richardson no governaven únicament
els moviments lents que afecten l'evolució

meteorològica, sinó que incloïen també
ones gravimètriques i sonores de gran velocitat entre les possibles solucions. A l'atmosfera real aquestes oscil·lacions ràpides
tenen una amplitud molt petita a causa de
diversos mecanismes que controlen el seu
creixement. En el seu model aquestes
oscil·lacions es van amplificar espúriament,
i van introduir tant de soroll en la solució,
que emmascarà les solucions meteorològicament rellevants.
Com va evolucionar la predicció
numèrica?
Durant els anys 20 i 30 els mètodes
de predicció del temps prengueren altres
rumbs, fins a la introducció, a finals dels
anys 40, dels ordinadors electrònics.
El1949, Neumann, Charney i Fjortofi:
van obtenir la primera predicció numèrica mitjançant un model barotròpic; per a
fer-ho van emprar simplement l'equació
de conservació de la vorticitat absoluta en
500 mb, nivell que coincideix de forma
aproximada amb el nivell de no divergènci-a de l'atmosfera. Mitjançant aquest model
es van poder obtenir prediccions a 500 mb
útils fins a 2-3 dies, i el principal inconvenient era el fet de restringir la seva validesa a l'atmosfera mitjana i la seva incapacitat
per a modelar desenvolupaments baroclins.
L'única "ciclogènesi" que permetia aquest
model era la transformació de cisalladura
horitzontal en vorticitat rotacional.
Si es considera la natura gairebé
geostròfica de l'atmosfera, es pot desenvolupar un model barocli més realista, que
introdueix una equació termodinàmica a
m és de l'equació de la conservació de la
vorticitat absoluta, de forma que es puguin
calcular adveccions tèrmiques que controlen el desenvolupament dels sistemes de la
vertical. No obstant, com que tots els càlculs es fan sobre camps de superficies geopotencials (a partir dels quals s'obtenen els
vents i les temperatures mitjançant derivades espacials), les conversions entre energia

potencial i cinètica apareixen profundament
alterades respecte de l'evolució real.
Tant el model barotròpic introduït per
Charney et al. (1949) com els models posteriors basats en aproximacions quasigeostròfiques pertanyen a la categoria d'equacions
filtrades. El nom prové del fet que mitjançant
la inclusió d'aproximacions (especialment
aproximacions quasigeostròfiques i/ o lligadures sobre la divergència del vent) s'ha eliminat (filtrat) la part de les solucions de les
equacions bàsiques de l'atmosfera que emmascara les solucions meteorològiques.
Les equacions bàsiques o primitives que
regeixen el comportament de l'atmosfera
són molt complexes, i, per tant, incorporen una gran varietat de tipus de moviment
i d'escales, moltes de les quals són alienes
al tipus d'evolució característic de l'escala
sinòptica en la que ens volem centrar.
En principi, es pot enfocar de dues
maneres diferents el problema d'estudiar
les equacions que regeixen l'evolució sinòptica de l'atmosfera:
a) Simplificar les equacions bàsiques de
forma que entre les seves solucions
només s'incloguin els tipus de moviment i escala sinòptica que ens interessen: equacions filtrades .
b) Considerar el problema en la seva generalitat, encara que això comporti haver
de treballar amb solucions que en principi no ens interessen, per més que afectin escales que ens interessen (les
equacions són fortament no lineals!) .
Aquestes solucions tot sovint es manifesten com a soroll de fons que ha de
ser, si no eliminat, al menys controlat en
la seva amplitud: equacions primitives.
Com ja hem vist, Richardson començà
a treballar amb equacions primitives, però
a causa dels problemes que li plantejava el
"soroll" que predominava sobre les solucions "sinòptiques" en què estava interessat, considerà acabada aquesta via de
desenvolupament.
Més tard, en els anys 50 i 60, es desenvoluparen els models filtrats fins que es va
tocar sostre en l'abast de la predicció (2-3
dies) perquè les aproximacions incloses en
les equacions impossibiliten qualsevol
millora mitjançant aquesta via.
Molts d'aquests inconvenients es van
superar en els anys 70 amb la introducció
d'una versió augmentada i refinada del model
d'equacions primitives de Richardson. Els
vents i els camps de geopotencial són tractats, en principi, com a variables independents, i els processos no adiabàtics, com la
radiació, la condensació i el "fregament" a
la superficie terrestre, s'incorporen de manera realista als models. S'han renovat paulatinament els coneixements en les tècniques
numèriques més eficients i en el tractament

de les dades inicials (procés d'inicialització)
que permeten controlar a nivells acceptables la presència de "soroll" sobre les solucions de tipus meteorològic.

Com es simulen els processos en què
intervé el sòl en els models numèrics?
L'atmosfera és limitada per la part inferior pels oceans, els gels o la superficie
terrestre. Com a conseqüència, cal simular les interaccions que hi ha entre aquesta frontera interior i l'atmosfera. Pel que
fa a la superficie terrestre, la descripció de
la seva interacció amb l'atmosfera ha de fer
palesos els fluxos de calor sensible, de calor
latent i de moment que hi ha entre el sòl
i l'atmosfera. És a dir, cal saber si l'atmosfera es refreda o s'escalfa, i quant, en estar
en contacte amb el sòl, si l'atmosfera rep
una aportació d'humitat, i la seva magnitud, per evapotranspiració des del sòl, o si
l'atmosfera es "frena" per fregament, i
quant, en desplaçar-se sobre el sòl.
Per a la descripció d'aquests fluxos cal
disposar d'una completa base de dades
fisiogràfica del terreny que inclogui una
descripció de la topografia, de la quantitat i tipus de vegetació i de la seva variació anual, i del tipus de sòl pel que fa a
textura i constants tèrmiques i radiatives
(per exemple, emissivitat, capacitat calorífica, conductivitat, albedo, ... ).
Fins una època molt recent els models
numèrics de predicció tenien una descripció bastant simplificada del sòl i de la seva
interacció amb l'atmosfera. Lògicament, a
escales prou grans, els elements diferencials
que introdueix el sòl quedaven prou difuminats perquè no fos considerat prioritari
enfront d'altres processos que eren dominants a grans escales. De fet, inicialment,
els models de circulació simulaven la interacció amb el sòl mitjançant la descripció
d'aquest amb dues variables (temperatura i
contingut d'aigua) i dos o tres nivells, el més
inferior dels quals era de tipus climàtic.
Al nivell superior (el que es troba en
contacte amb l'atmosfera) la temperatura
se determina mitjançant una equació de
balanç energètic !figura 3), és a dir, la variació de temperatura és fixada pel balanç de
les energies radiatives (solar i terrestre) incidents i emeses pel sòl, pel flux de calor
sensible, pel flux de calor latent i per la
transferència de calor cap a nivells inferiors. Aquesta transferència se suposa, habitualment, que té lloc per processos de
conducció, i es menyspreen els possibles
efectes convectius o radiatius.
D'una manera anàloga, el contingut
d'aigua del nivell superior es determina mitjançant una equació de balanç hídric per al
nivell en qüestió !figura 4) . La variació de
contingut d'aigua al sòl és fixada per les
aportacions positives dels diversos tipus de

Figura 3: Esquema del balanç
d'energia superficial en una retfcula
d'un model
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cap a nivells inferiors

Figura 4: Esquema del balanç
superficial d'humitat en una retfcula
d'un model
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precipitació i per la fusió de la neu sobre el
sòl, si n'hi ha, i per les aportacions negatives de l'evaporació cap a l'atmosfera, del
vessament horitzontal i de la percolació (que
habitualment es tracten plegats en els models)
i de la difusió cap a l'interior del sòl.
Els processos de difusió a les capes inferiors, tant pel que fa a la temperatura com
al contingut d'aigua, poden menysprearse directament o bé calcular-se mi~antçant
la corresponent equació de la difusió. Una
alternativa senzilla a la resolució de l'equació de la difusió, ja que per tal de resoldre-la calen forçosament diverses capes, és
l'anomenat mètode de "força-restauració",
per mi~à del qual una variable es força cap
al valor prescrit tant del nivell inferior com
del nivell superior amb un temps de relaxació donat per a cada nivell. El nivell més
inferior es prescriu climàticament.

Esquemes recents de sòl en els models
operatius de predicció
Els models de sòl que es fan servir
actualment en els models de predicció del
temps consten, d'una banda, d'equacions
de balanç per a la predicció de les variables temperatura i contingut d'humitat al
nivell superior que és en contacte amb l'atmosfera, i, d'una altra banda, d'equacions
de difusió per a la predicció de les variables temperatura i humitat en els nivells
situats a l'interior del terreny. Normalment,
aquests models de sòl es desenvolupen amb
dos o tres nivells de subsòl (figures 5 i 6) .
Els esquemes de sòl més recents incorporen, d'una banda, una descripció de la
vegetació, i d'una altra, tenen en compte
les característiques de textura del terreny.
La descripció de la vegetació és important des del punt de vista dels processos de
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P~~~a
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terrestre

Flux de
calor
sensible

Figura 5: Esquema vertical dels
processos tèrmics en un model
de sòl
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transpiració , que actuen simultàniament
amb els d ' evaporació , i ambdós introdueixen vapor d'aigua a l'atmosfera per la
seva frontera inferior. Les plantes prenen
aigua del sòl a una profunditat que depèn
de les dimensions de les seves arrels i injecten vapor d'aigua a l'atmosfera a través dels
estomes de les fulles . Per tant, la transpiració és un mecanisme alternatiu al de l'evaporació que extreu l'aigua de les capes
pregones del sòl (depenent, lògicament,
de la profunditat de les arrels) i la incorpora a l' atmosfera en forma de vapor, de
manera que el contingut d'aigua en el sòl
de les capes inferiors es redueix per difusió cap a la capa en contacte amb l'atmosfera.
Les fulles de les plantes també actuen
com a pantalla i magatzem per a la precipitació. Quan hi ha precipitació, no cau
directament al sòl, sinó que es diposita
sobre les fulles, fins que assoleix una quantitat màxima, i des d'allí, un cop ultrapassada la quantitat màxima que poden
emmagatzemar les fulles, cau al sòl. Al seu
torn, l'aigua dipositada sobre les fu lles
també pot evaporar-se directament a l'atmosfera. Les fulles tenen, per tant, el paper
de dipòsit intermedi per a l'aigua procedent de la precipitació.
Tenim, en conseqüència, que les fulles,
d'una banda, constitueixen un embornal del
contingut d'aigua de les capes inferiors del
sòl a través del sistema radicular, i, d'una altra
banda, actuen com a dipòsit intermedi de
l'aigua procedent de la precipitació.
Aquest paper combinat de les fulles
de les plantes fa que en molts models es
decideixi simular també l'evolució del contingut d'aigua de la coberta constituïda per
les fulles. Es tracta, doncs, d'una equació
addicional que permet simular l'evolució
de l'emmagatzematge d'aigua per part de
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les fulles , tenint en compte, d'una banda,
la part de precipitació que és interceptada
per les fulles, i, d'una altra, l'evaporació
d'aquesta aigua.
La transpiració de les plantes que transporta l'aigua des dels nivells inferiors del
sòl fins a l'atmosfera en forma de vapor,
està controlada pels estomes, els quals fan
el paper de vàlvules que, en obrir- se i tancar- se, limiten la quantitat de vapor que
s'introdueix a l'atmosfera. El seu paper sol
assimilar-se al de resistència que eviten una
transpiració excessiva que reduiria massa
de pressa les reserves d'aigua del sòl. La
resistència més gran o més petita a la transpiració exercida pels estomes depèn de
diversos fac tors, entre els quals s'inclouen
la densitat de la coberta foliàcia , la proximitat del contingut d'aigua al punt de pansiment, la proximitat a una temperatura

Vegetació

Figura 6: Esquema vertical dels
processos hídrics en un model de sòl
(Ws, Wd i Wcl són, respectivament,
el contingut d'aigua superficial,
profunda i climatològica)
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Figura 7: Esquema dels processos
del sòl en què intervé la vegetació

Figura 8: Classificació de sòls per
textures segons USDA

òptima per al desenvolupam ent de la seva
activitat que depèn de cada mena de vegetal, un fac tor de radiació, etc. (figura 7).
La descripció de la textura del sòl és
un altre ingredient important que comença
a introduir-se en els esquem es de sòL La
difusió de l'aigua al sòl i d'altres carac terístiques lligades a la seva transferència a
l'atmosfera en forma de vapo r depenen
d' una sèrie de característiques hidràuliques associades a la textura de cada tipus
de sòL Hi ha diferents classificacions dels
sòls en funció de la seva textura, qu e al
seu torn depèn fonam entalment de la seva
co mposició (figura 8). Un sòl de tipu s
sorrenc, p er exemple, no reté tant l' aigua
com un de tipus argilós. D e la mateixa
manera, les carac terístiques de maj or o
menor difusivitat de l'aigua en el sòl depenen críticam ent de la textura d'aquest i,
per tant, de la seva composició. Una pri-

mera aproxi mació a aqu esta qüestió perm et classificar els sòls segons el seu percentatge relatiu de sorra i argila, i establir
els valors de les constants qu e fixe n el seu
comportam ent hidrà ulic en funció d 'aquest percentatge. Aqu esta primera aproximació és la qu e s'intenta introduir en
els esquemes de sòl, si bé convé tenir sempre molt present l'existència d 'altres factors qu e poden alterar substancialment la
textura del sòl, com el grau m és o m enys
gran de compactació , la maj or o menor
alteració química, etc.

Les bases de dades fisiogràfiques ,
factor limitant de la descripció
del sòl en els models de predicció
Com s' ha vist en les du es seccions
anterio rs, la d esc rip ció d el sò l en els
models de predicció del temps ha assolit gradu alment uns nivells de sofisti cació qu e fan n ecessari disposar de bases
de dades relativam e nt detallades de les
carac terístiqu es fisiogràfiqu es del sòL Els
algoritmes que descriu en els p rocessos
de sòl en els m o d els de predicció h an
d 'asso lir un co mpro mí s entre, d ' una
banda, una simulació realista dins d' uns
m arges m an ej abl es d e co mpl exitat , i,
d ' una altra banda, una sim plicitat qu e
estigui d ' aco rd amb les bases de dades
fisiogràfiqu es de qu è es disposi. N o ens
serveix p er a res tenir un algori tme m olt
complex per a descriure la transpiració
de les plantes si no disposem d ' una base
de dades amb els tipus, la distribució i
les característiques de les plantes a la zona
d 'interès.
Els models de predicció solen abraça r
àrees m olt vastes, normalment de dimensions continentals, que nom és en el cas
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dels m odels de m esoescala poden reduirse a alguns milio ns de quilòm etres quadrats. En qualsevol cas , h abitu alment,
superen de bon tros les dimensions dels
paisos. Les resolucions amb què, en general, es treballa en els models de predicció
de tipus operatiu oscil -len entre el voltant del centenar de quilòm etres i el voltant de la dese na d e quilò m etres. En
conseqüèn cia, és condició imprescindible disposar de bases fisiogràfiqu es a aquestes resolu cio n s qu e integrin to ta la
info rmació que n ecessiten els algoritmes

que descriuen els processos del sòL Com
s' ha vist m és amunt, calen les dades d'orografi a, qu antitat i tipus de vegetació
(figura 9)~ textura del sòl, albedo, paràm etre de rugositat, etc. La disponibilitat
o no de les esm entades dades constitueix
el veritable quid de la qüestió p er tal de
simular de m an era realista els processos
de sòl i la seva incidè ncia en l' evolució
de l'atmosfera.

Figura 9: Tipus d'usos de sòl que
es faran servir en el model
de predicció HIRLAM de l'Instituto
Nacional de Meteorologia
(proporcionats pel Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación)

Data de recepció de l'original: 05.95
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Empezar sobre una base sólida
e

uando se estan estableciendo las bases para la
construcción de un edifici o o autopista o de un
sistema completo de infonnación geografica, se
necesita una tecnologia avanzada en topografia y
cartografia. Existe un sistema suficientemente
flexible que contiene una amplia gama de
aplicaciones; una solución que resuelve todas las
necesidades de captura de datos: INTERGRAPH.
Una base sólida para su proyecto
Para mejorar la eficacia en los proyectos o
levantamientos para ingeniería, se requiere:
O Conexión con libretas electrónicas.
O Diseño parametrizado.
O Proyecto, simulación ycalculo de redes
geodésicas.
O Modelos digitales del terrena.
O Aplicaciones para la implantación ydiseño en
ingeniería.
O Aplicaciones para calculo yanalisis de
movimiento de tierras.
INTERGRAPH ofrece estas herramientas como parte
de un sistema total e integrada, para la captura,
gestión, analisis ypresentación de infonnación
geografica. Con INTERGRAPH, todos los ficheros
relacionados con un proyecto fonnan parte de una
base de datos única. La infonnación compartida
ayuda a los distin tos departamentos a comunicarse
adecuadamente, evitando la d~plicación de datos,
mejorando la productividad.
Un compromiso sólido de fonnación y asistencia
Para INTERGRAPH, la fonnación yasistencia al
usuari o son temas prioritarios. Apartir del
conocimiento de las tareas cotidianas en topografia e
ingenieria, se consigue mejorar la productividad yla
eficacia, introduciendo adecuadamente los graficos
interactivos. Este compromiso con el usuario ha
convertida a INTERGRAPH en el líder mundial en
cartografia asistida por ordenador.
Empezar con INTERGRAPH supone establecer una
base sólida, para cualquier proyecto en topografia,
ingeniería o cartografia.
Un sistema único. Todas Jas soluciones.
Para mas información_, dirigirse a:
INTERGRAPH ESPANA, S.A.
C/. Gobelas, 47-49 LA FLORIDA
28023 MADRID Tel.: 91 -372 80 17
EDIFICIO UNIBER e/. Aribau, 197-199
08021 BARCELONA Tel.: 93- 200 52 99
e/ . Las Mercedes, 8 48930 LAS ARENAS
GETXO (VIZCAYA) Tel.: 94- 463 40 66

lntergraph ~ a registered tmdemark ol lntergraph Corpomtion O One Madison Industrial Park O Huntsville, Alabama 35807-4201 USA
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Brises a la costa catalana
Mètode d'estudi

Alejandro Martínez Albaladejo
Cap del Grup de Predicci6 i Vigilància
Centro Meteorológico de Cataluña
Instituto Nacional de Meteorología
(!NM)

Fig ures 1 i 2:
E squema del règim
diürn i nocturn d e les brise s

•
1

exetnple

Les brises costaneres són uns vents
regulars que bufen a les zones costaneres
a causa de la diferent capacitat d'escalfament i de refredament de la terra i l'aigua.
El seu origen, com el de gairebé tots els
fenòmens meteorològics, és l'acció del Sol.
Durant el dia, sota l'acció solar, el sòl s'escalfa més de pressa que l'aigua. Els raigs solars
no escalfen directament l'aire, sinó que escalfen, de manera desigual, el sòl i l'aigua. L'aire
que hi entra en contacte s'escalfa per la part
inferior, i la calor es propaga cap amunt per
convecció. En conseqüència, l'aire de les
capes més baixes s'escalfa més que el situat
més amunt, i més sobre la terra que sobre
l'aigua. Com que l'aire més calent pesa menys,
la pressió atmosfèrica és una mica més baixa
sobre la terra que sobre la mar propera.
Si tenim una zona amb diferència de
pressions, l'aire es mourà de les pressions
més altes a les més baixes. Per tant, de dia,
com que la pressió sobre la terra és menor
que sobre la mar, s'estableix un moviment
d'aire a nivells baixos des de la mar a la
terra, la brisa de mar, "marinada" a Catalunya i "embat" a Mallorca.
Durant la nit, la terra es refreda més
de pressa que l'aigua, i, com a conseqüència, tindrem més pressió sobre la terra
que sobre la mar, i s'establirà un moviment
d'aire de terra a mar, la brisa de terra o
terral !figures 1 i 2).
Les condicions perquè s'estableixi un
règim ben organitzat de brises són:
1. Vent general fluix o nul.
2. Nuvolositat escassa o nul·la, que permeti una bona incidència de la radiació solar.
3. Temperatura mitjana de la mar en superficie menor que la de l'aire.

4. Una mica d'inestabilitat tèrmica vertical. Si l'aire és molt estable, la brisa n;
arriba a tenir força fins i tot si la diferèÏl:- ..---cia de temperatura és gran.
A l'iniciar-se la marinada, aquesta, teòricament, hauria de ser perpendicular a la
costa. Un cop iniciada la brisa, però,
comença a actuar sobre ella l'acció desviadora de Coriolis. Aquesta força és proporcional a la velocitat i la latitud i desvia
la seva trajectòria cap a la dreta (a l'hemisferi nord), de manera que, unes hores
després d'establir-se la brisa, aquesta ha
girat cap a la seva dreta, i, per consegüent,
la costa estarà a la seva esquerra. En avançar
el dia i, per tant, augmentar la calor, també
s'incrementarà la velocitat de la brisa, que,
en conseqüència, girarà més cap a la dreta
i, com més al nord, més gran serà aquesta desviació !figura 3) .
Un cop coneguda la teoria, se'ns planteja, en l'operativitat diària de predicció
del temps, poder donar la direcció exacta
en un moment donat, així com la seva evolució diürna, l'hora de començament i acabament i la força d'aquesta brisa al litoral
català.
Fa anys, el Dr. Fontserè (1917) avançà
una descripció de la brisa a Catalunya, i el
Dr.]ansa (1946) ho va fer a Mallorca. Tenint
en compte els mitjans de què es disposava, eren unes descripcions molt bones. En
disposar ara d'una xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques (EMA) amb presa
contínua de dades i emmagatzematge cada
deu minuts al llarg de la costa, s'imposava
una descripció més detallada que permetés establir models conceptuals del funcionament local de la brisa.
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Mar
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3
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Figura 3:
Evoluci6 diürna teòrica
de la direcci6 de la marinada

Disposem d'EMA a:
Empúries, al Cortalet del parc dels Aiguamolls;
Blanes, al jardí Mar-i-murtra;
el Prat de Llobregat, a l'aeroport de
Barcelona;
Tarragona, a la Universitat, i
Sant Jaume d'Enveja.

Barcelona-aeroport va ser d'un quadrant
determinat. En aquest exemple es va triar
el mes de juny i el tercer quadrant -SWperquè prèviament se sabia que la brisa
mitjana a Barcelona és del SSW D'altra
banda, coincideix amb la teoria que ens
indica que la brisa ha d'estar a la dreta de
la perpendicular a la costa a cada punt; i a
Barcelona aquesta perpendicular té la direcció 160°, de manera que una mica girada
cap a la dreta s'esperava que pogués ultrapassar els 180°.
Pel que fa al mes de juny, a l'aeroport
de Barcelona, el percentatge de vents de
cada quadrant és:
-SW 52%
-SE 25%
-NE 17%
-NW 6%

les quals estan regularment distribuïdes al
llarg de la costa i a primera línia de mar
(mapa 1).
Com que el que inspirà aquest estudi era poder pronosticar correctament les
brises, s'enfocà de manera que després de
la predicció de la brisa en un punt, pogués
inferir-se el seu comportament en els altres.
Volíem, doncs, conèixer la brisa en aquells
punts de relació amb la de Barcelona-aeroport.
El punt triat com a referència fou l' observatori de l'aeroport de Barcelona perquè el comportament de la brisa en aquest
lloc és prou conegut pels meteoròlegs de
Barcelona, ja que es tracta d'un dels observatoris complets més antics i el treball fonamental que hi han fet els meteoròlegs
durant més de quaranta anys ha estat pronosticar el vent.
Per tal que les mostres de dades a tractar tinguessin la més gran homogeneïtat
possible i, per tant, permetessin una predicció més exacta, es tractaren els vents
cada deu minuts de cada mes i dintre d'aquest mes els dies que el vent dominant a

Com que les dades base ens ho permetien, s'arribà a obtenir el vent mitjà
(força i direcció) cada mitja hora de les
cinc estacions quan el vent dominant a
Barcelona-aeroport era del SW L'evolució
semihorària del vent és bastant complicada de representar, i per això el resultat es
va reduir al vent migà horari. El vent migà
a una hora indica el vent migà durant l'hora anterior; així, el vent a les 9 hores és el
migà entre 8 i 9.
Les hores sempre són donades en
Temps Universal Comparat (UTC) . En
horari d'estiu, l'hora UTC és dues hores
menys que la del rellotge.

Mapa 1:
Localitzaci6 dels observatoris
i direccions significatives
de cadascun
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Figura 4:
Polígon de brises per al mes
de juny a Empúries

Empúries

10

20

Blanes

Una representació gràfica de la brisa
és el "polígon de brisa". S'hi representa
cada observació del vent per un vector de
longitud proporcional a la velocitat del
vent. Per convenció , l'origen dels eixos
de coordenades serà l'extrem dels diversos vectors. La direcció del vent és indicada per la direcció del vector cap a
l'origen de coordenades. Es va veure que
fins i tot amb les dades horàries la figura
no resultava prou clara, de manera que es
va representar el vent bihorari (2, 4, 6, ...
24 hores).
El polígon de brisa ens permet respondre, a part de com és el vent a una hora
donada, a les següents qüestions:
- A partir de quina hora comença a créixer o a minvar la brisa?
A Barcelona creix a partir de les 8 UTC
fins a les 14, que minva.
A partir de quina hora gira cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
A Tarragona gira cap a l'esquerra fins a
les 12 UTC, i cap a la dreta des de les
12 a les 18 UTC.
- A quina hora comença la brisa i a quina
hora es pot donar per acabada?
A Empúries a partir de les 10 UTC ja
està clarament establerta, fins a les 18.
- A quina hora assoleix el màxim de velocitat?
A Empúries: 14 hores UTC.
A Blanes: 14 hores UTC.
A Barcelona: 14 hores UTC.
A Tarragona: 12 hores UTC.
A Sant jaume d'Enveja: 16 hores UTC.

A les .figures 4-8 es representen aquests
polígons de brisa amb els seus llistats (tau les 1-5) . Als llistats, en ser l'interval més
reduït (horari), es pot afinar més, però
només amb el polígon s'aconsegueix una
comprensió ràpida i suficient de l'evolució de la brisa.
Si s'hagués fet servir la mateixa escala per a tots els polígons, s'hauria observat també a simple vista on és més fort el
vent, per la longitu.d dels vectors (o allargament del polígon) , però resulta que
alguns polígons quedaven molt petits i no
era fàcil la seva lectura. Això es resol tot
indicant l'escala a cadascun o mirant al llistat (taules 1-5) l'ordre de magnitud de la
velocitat (sempre en metres per segon).
D'altra banda, per tal de comparar l'evolució diürna de la direcció de la marinada a les cinc estacions alhora, es va obtenir
la figura 9, en la qual en abscisses s'indiquen les hores i en coordenades els graus
d'aquella direcció. Durant la nit la brisa és
molt feble i la seva osciHació és àmplia, si
bé pot observar-se que predomina del
nord-oest.
Ens interessa molt més la brisa de dia,
la marinada, molt més forta i fixa, i per
això reduïm l'escala vertical a fi d'ampliar el sector entre els 50 i els 250 graus
(figura 1O) .
El primer que destaca és que a partir
de les 9 UTC, a BLAN (Blanes), BARA
(Barcelona-aeroport) i TARR (Tarragona),
i de les 10 UTC, a EMPU (Empúries) i
SJAU (Sant jaume d'Enveja), es manté molt

Figura 5:
Polígon de brises per
al mes de juny a Blanes

Sant Jaume
d'Enveja
Barcelona

12

16

Tarragona

18
16

Figures 6, 7 i 8: Polígon de brises
per al mes de juny a Barcelona,
Tarragona i Sant Jaume d ' Enveja

constant la direcció del vent, és a dir, queda
establerta clarament la marinada.
També observem que a BARA, EMPU
i BLAN, a les 10, la marinada ja comença
a girar cap a la dreta (augmenta la seva direcció respecte al nord), mentre que a SJAU
ho fa a les 12 i a TARR a les 13.
I, el més detacable, que, un cop establerta la marinada a totes les estacions, el
gràfic, a totes , "està per sota" del de
Barcelona. És a dir, a tots els observatoris
la marinada bufa més cap a l'est que a
Barcelona. Això pot tenir diverses causes:
1. Hem triat un règim del SW a Barcelona
malgrat que als altres punts, tot i estar
Hores
UTC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

Velocitat
(m/Hg)

Direcció
del vent mlt)6

1,2
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
0,4
0,5
1,5
2,0
2,1
2,2
2,2
1,9
1,4
0,9
0,3
0,3
0,6
0,9
0,9
1'1

310
314
311
313
307
308
308
305
323
90

106
110
117
121
129
128
128
123
110
1
348

317
318
312

Taula 1. Velocitat i direcció per horari a
l' observatori d ' Empúries

a prop sinòpticament, hi pot haver un
altre règim de vents, encara que no
massa allunyat del SW. (Únicament
podfa ser SW o SE, a causa de l'orientació sinòptica i de l'orientació de la
costa) .
2. La direcció de la brisa té relació amb
l'orientació de la costa, i es manté al
voltant de la perpendicular a aquesta a
to ts els observatoris i girada cap a la
dreta.
La direcció perpendicular a la costa,
la direcció mitjana i la velocitat rnigana de
la brisa a cada estació són les detallades a

UTC

Velocitat
(m/Hg)

Direcció
del vent mlt)6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1,0
1,3
1,4
1,4
1,5
1,6
1'1
0,3
1,3
2,0
2,5
3,3
3,8
3,8
3,5
3,3
2,6
1,9
1,0
0,5
0,5
0,4
0,5
0,7

229
217
215
213
213
224
229
167
89
87
88
91
95

Hores

98
99

102
100
98
110
117
141
176
212
228

Taula 2. Velocitat i direcció per horari a
l' observatori d e Blanes

~ ,----------------------------------,

Figura 9: Evolució horària de la
direcció de la brisa als cinc
observatoris
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Figura 10: Detall de la figura
anterior per a la brisa diürna
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Velocitat

Direcció

UTC

(mleeg)

del vent mltJil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,4
0,7
0,8
1,0
1,0
1,1
1,0
0,7
2,0
3,3
3,9
4,4
4,5
4,5
4,3
3,9
3,5
2,9
2,4
1,7
1,2
0,9
0,6
0,5

304

20

21
22
23
24

338
336
343
346

341
336
245
199
194
200
198
198
200
204
208
207
206
209
213
214
210
230
269

Taula 3. Velocitat i direcció per horari a
l'observatori de Barcelona

Hores
UTC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23
24

Velocitat

Direcció

(mleeg)

del vent mltJil

0,3
0,2
0,2
0,3
0,6
0,5
0,4
0,4
0,6
0,9
1,1
1,4
1,5
1,3
0,9
0,9
0,9
0,7
0,6
0,4
0,3
0,1
0,1
0,2

82
41
324
299
298
300

286
243
1n
170
170
163
159
164
185
189
191
189
186
183
180
145
100
79

Taula 4. Velocitat i direcció per horari a
l'observatori de Tarragona

Hores
UTC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

Velocitat

Direcció

(mlseg)

del vent mltjil

0,4
0,1
0,7
0,8
0,8
1,0
0,9
0,5
0,4
1,0
1,9
2,8
3,6
3,9
4,1
4,1
4,2
4,1
3,8
3,2
2,7
2,2
1,7
1,3

204
297
347
350
346

339
336

315
246
182
171
168
170
176
183
188
192
195
197
197
193
189
187
190

Taula 5. Velocitat i direcció per horari a
l'observatori de Sant Jaume d'Enveja

·~~11111

Direcció

Direcció

perpendicular

de 18 brlu

Velocitat
delabriA

(mleeg)

Taula 6. Velocitat perpendicular a la
costa, direcció mitjana i velocitat
mitjana de la marinada a cada
observatori

Barcelona
Tanagona

160
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3,0
0,9
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Sant Jaume d'Enveja
Empúries

135

96
185

2,4
2,9

119

1,5

120
105

la taula 6, de manera que, en principi, la
direcció de la marinada a Barcelona seria
més gran que als altres observatoris, i així
és, en efecte.
No obstant, seguint aquest raonament,
la direcció de la brisa hauria de tenir el
mateix ordre que l'orientació de la costa
a tots els observatoris, i això ja no es compleix. Cal tenir en compte que la direcció
de la marinada no depèn només d'aquesta orientació, sinó també del gradient de
temperatura, la topografia, la naturalesa del
terreny, etc. A més, tenim un cas singular,
el de Sant Jaume d'Enveja, que és al centre d'un delta.
El coneixement del comportament de
la brisa és fonamental per a saber el "temps"
a Catalunya, ja que és el vent dominant
durant tot l'any a gran part del territori i
una de les causes de nombrosos fenòmens
meteorològics. A l'estiu, per exemple, un

cop establerta la brisa, a partir del migdia,
comencen a formar-se núvols a les zones
muntanyoses properes a I;¡ cost¡¡ , les
Serralades Litoral i Pre-litoral, i a última
hora aquests núvols poden assolir gran
desenvolupament i originar alguns xàfecs
tempestuosos.
S'ha descrit el comportament de la
brisa als observatoris indicats, representatius de tota la costa catalana, i s'ha indicat
que una de les causes principals de la direcció de la marinada és l'orientació de la
costa.
Cal seguir aprofundint en la relació
entre la direcció i força de la brisa i el gradient de temperatura i l'orografia propera
a cada observatori a fi de poder determinar exactament tots els factors que incideixen en aquest comportament.
Data de recepció de l'original: 05.95
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Factors que determinen
la temperatura de
la superficie terrestre
Enric Terradellas i Jubanteny
Joan Cuxart i Rodamilans
Meteoròlegs de la Secdó d'Estudis
i Desenvolupament
Centro Meteorológico de Cataluña
Instituto Nacional de Meteorologia
(INM)

Introducció
L'Instituto N acional de Meteorologia
fa servir operativament un model per a la
predicció de temperatures mínimes superficials a les autopistes.
Es tracta d'un model de balanç energètic. A cada pas de temps (15 minuts) s'imposa, per a una làmina d'espessor infinitesimal
de la superficie terrestre, l'equilibri entre els
termes d'energia entrants i sortints. L'espessor
infinitesimal de la làmina permet menysprear l'emmagatzemament de calor al seu
interior.
Els termes que s'introdueixen en l'equació de balanç són els següents:
radiació solar incident,
radiació solar reflectida,
radiació d'ona llarga incident,
radiació d'ona llarga emesa,
intercanvi turbulent de calor sensible
entre l'aire i la superficie,
intercanvi turbulent de calor latent entre
l'aire i la superficie,
intercanvi de calor latent amb l'aigua
superficial, i
intercanvi de calor amb el subsòl.

Taula 1. Valors de les m agnituds
m eteo rològiques

Hora
UTC

Temperatura
("C)

Humitat

(%)

Vent
(mis)

9
12
15
18
21
24
3
6
9
12

-4
5
7
4
2

93
72
72
76
88
96
97
97
93
72

1
3
4
2
2
1
1
1
1
3

o

-2
-4
-4
5

Aquest article presenta una anàlisi dels
diferents factors que determinen la temperatura de la superficie terrestre, avaluats mitjançant la versió 3.1 del model de predicció
de temperatures superficials (MOSNA),
operatiu a l'Instituto Nacional de Meteorologia. Aquests factors es classifiquen en
tres grups: astronòmics, meteorològics i de
naturalesa i estat del sòl. Es mostren els canvis en les temperatures superficials previstes en variar el valor de les magnituds que
actuen com a factors .

La parametrització de l'intercanvi de
calor sensible i latent entre l'aire i la superficie es basa en la teoria de MoninObukhov, encara que introduint-hi algunes
modificacions.
L'intercanvi de calor amb el subsòl s'avalua mi~ançant la introducció de quinze
nivells de càlcul des de la superficie fins a
una profunditat d' 1 m.

Aplicació del m odel
Per tal d'analitzar la influència de cadascun dels factors en la temperatura superficial , s'han fet simulacions, tot introduint
en el model diferents modificacions de les
dades bàsiques.
El model s'aplica al municipi de l'Albi
(Lleida), on hi ha una estació de mesura amb
unes coordenades de 41 °30' N , 1°00' E i
una altitud de 490 m.
En el punt de mesura el sòl és d'asfalt,
amb un albedo mínim (al migdia) de 0,18
i una emissivitat de 0,95. La difusivitat tèrmica és de O, 11·10-5 m 2 /s fins als 20 cm de
profunditat, 0,09·10-5 m 2 /s entre els 20 i
els 40 cm i 0,12·10-5 m 2 /s a partir dels 40
cm. La conductivitat tèrmica de la capa
superior és de 2 156 Wm-'° K'.
Per a la primera simulació es consideren unes temperatures de Ü0 en la superficie, 2° a 5 cm de profunditat, 5° a 20 cm
i 9° a 1 m , per al dia 1 de gener a les 9
hores UTC.
Els valors de les magnituds meteorològiques durant les hores posteriors es
mostren a la taula 1.
El cel és clar i no s'hi registren precipitacions.
Factors que influeixen en
la temperatura superficial
Els factors que determinen la temperatura superficial poden classifi car-se en
tres grups:
Factors astronòmics. Depenen bàsicament
de la posició de l'observatori i del moment
d'aplicació del model. Evidentment, l'amplitud de la radiació solar incident, que
en general és el terme més important del
balanç, està en funció de la latitud de l' observatori i de l'època de l'any. D'altra
banda, la fase de l'ona diürna depèn de
la longitud geogràfica de l'observatori i
de l'hora del dia.
Factors meteorològics. Si bé pot argumentar-se que és la temperatura superficial la que modula el valor de les
variables meteorològiques, especialment
de la temepratura de l'aire, sobre un

M!@MifW

punt concret pot plantejar-se el problema a la inversa. Així, un cop determinats els valors de les distintes
magnituds meteorològiques , aquests
influiran en la temperatura de la superficie. En el model de l'INM, les variables que es consideren en establir el
balanç energètic són : humitat i temperatura de l'aire, velocitat del vent, nuvolositat baixa, mitjana i alta, i precipitació.
Naturalesa i estat del sòl. La influència
del sòl en la temperatura superficial es
canalitza a través de diversos factors. En

Figura 1: Temperatures superficials
assolides, en idèntiques condicions,
els dies 1 de gener i 1 d'abril

25

20
15

primer lloc, l'albedo determina la part
de la radiació solar incident que és retornada a l'espai. L'emissivitat, per la seva
banda, és decisiva en el càlcul de la radiació d'ona llarga emesa per la superficie,
així com de la part de la radiació atmosfèrica que és absorbida pel sòl. Les característiques tèrmiques del subsòl són molt
importants per a conèixer l'intercanvi
de calor entre la superficie i les capes
inferiors; no depenen només de la naturalesa del sòl, sinó també, en gran mesura , del seu estat, en especial del seu
contingut d'humitat. En el cas de l'asfalt, en tractar-se d'una superficie impermeable, els valors són aproximadament
constants. Finalment, la temperatura
superficial inicial, a l'igual que les temperatures dels nivells inferiors, influeixen en el flux de calor entre la superficie
i el subsòl.
Factors astronòmics

o
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Figura 2: Temperatures superficials
assolides, en idèntiques condicions,
a l'Albi i a un observatori situat
entre l'equador

Factors meteorològics
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Figura 3: Temperatures superficials
obtingudes amb cel clar i amb
cel nuvolós

A !afigura 1 pot observar-se com serà
l'evolució diürna de la temperatura superficial en diverses èpoques de l'any, amb
unes condicions inicials i uns valors de les
variables meteorològiques idèntics. L'època
de l'any determina la quantitat de radiació solar incident. El mateix fenomen es
pot observar a la figura 2 en imposar les
mateixes condicions a observatoris situats
a diferents latituds.
Lògicament, la diferència en la radiació incident es produirà només entre la
sortida del Sol i l'ocàs. El fet que en hores
nocturnes es mantingui una diferència de
temperatura es deu a l'emmagatzemament
més gran o més petit de calor que s'ha produït durant el dia a les primeres capes del
subsòl.
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La nuvolositat és un dels factors fonamentals que determinen la temperatura
superficial. La seva influència és molt
important, tant pel que fa al percentatge
de l'energia solar que arriba a la superficie com pel que fa als dos termes de radiació d'ona llarga: l'emesa cap a la superficie
i la que, després de ser emesa peria superficie, és reflectida pels núvols cap avall.
A !afigura 3 pot comparar-se la temperatura superficial obtinguda amb cel clar
i l'obtinguda en introduir una nuvolositat
de quatre octaus al nivell baix, sis al mitjà
i quatre a l'alt.
En el cas que coexisteixi nuvolositat a
diversos nivells, el percentatge total de cel
cobert s'obté suposant una distribució espacial aleatòria dels núvols dintre de cada capa
i considerant el valor esperat de la nuvolositat total. Així, si anomenem L, M i H les
fraccions de cel cobert de núvols baixos,
mitjans i alts, respectivament, la fracció total

de cel cobert se suposarà que és: L + M +
H- L·M- L·H- M·H + L·M·H.
Amb cel clar la temperatura superficial és més elevada durant el dia i més baixa
durant la nit, és a dir, l'amplitud de l'ona
tèrmica diürna és gran. En augmentar la
coberta nuvolosa, minva aquesta amplitud.
No obstant, el més gran refredament
nocturn amb cel clar pot quedar emmascarat. En dies amb forta irradiació solar
-dies d'estiu amb escassa nuvolositat-, s'assoleixen elevades temperatures a les capes
superiors del subsòl, el qual actua com a
font de calor durant la nit, de manera que
s'evita un refredament més gran.
Un altre dels factors meteorològics
fonamentals que determinen la temperatura superficial és la temperatura de l'aire.
Malgrat que l'aire i la superficie subjacent
poden tenir temperatures molt diferents,
hi ha un intercanvi turbulent que provoca un flux de calor sensible i latent.
A la figura 4 s'observa el resultat de la
disminució de 5° a cadascun dels valors
trihoraris de la temperatura de l'aire. La
conseqüència és una disminució de la temperatura superficial que dependrà de la
velocitat del vent i de la diferència de temperatura entre l'aire i la superficie. Com
més gran és la velocitat del vent, més gran
és també l'intercanvi de calor latent i sensible i, per tant, menor la diferència de
temperatura entre l'aire i la superficie.
Aquesta diferència de temperatures també
influeix en el resultat; especialment important és el signe d'aquesta diferència: una ·
superficie més càlida que l'aire implica
estratificació inestable a les capes de l'atmosfera i, per tant, una més gran facilitat
per a l'intercanvi, mentre que una superficie més freda que l'aire implica estratificació estable i, com a conseqüència, una
dificultat més gran per a l'intercanvi.
Cal destacar que el fenomen és progressiu. Les temperatures més baixes provoquen un refredament de les capes
superficials del sòl, de manera que, en condicions d'igualtat dels altres factors, el refredament addicional és cada cop més gran.
La influència del vent en la temperatura superficial depèn de la diferència entre
aquesta i la temperatura de l'aire. El vent
tendeix a reduir la diferència entre totes
dues en afavorir, com ja s'ha dit, l'intercanvi de calor latent i sensible. En el cas
analitzat, la tempertura de l'aire és inferior
a la de la superficie, i, per tant, com es pot
veure a la figura 5, un augment de la intensitat del vent, que passa dels valors ja esmentats a 5 m / s, constant durant tot el dia, fa
minvar la temperatura superficial, que s'acosta a la de l'aire.
La humitat de l'aire no és un factor
que influeixi de manera destacable en les
temperatures superficials, a excepció dels

casos en què aquesta humitat provoqui un
canvi de fase de l'aigua que conté l'aire o
és present al sòl. Si no hi ha canvis de fase,
la humitat només influeix en la radiació
atmosfèrica d'ona llarga. A la figura 6 es
pot veure que gairebé no hi ha diferències
entre les temperatures superficials en el cas
que la humitat relativa de l'aire sigui la
considerada inicialment o molt més baixa
(entre el 40 i el 90%) .
La humitat assoleix veritable importància quan es produeixen canvis de fase. En
el cas que la temperatura superficial sigui

Figura 4: Temperatures superficials
obtingudes amb temperatures de
l'aire que difereixen entre si s·
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Figura 5: Temperatures superficials
obtingudes amb diferents valors de
la velocitat del vent
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Figura 6: Temperatures superficials
assolides amb els valors inicials
d'humitat de l'aire i amb nous
valors, molt més baixos
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menor que la de l'aire, una elevada humitat relativa provoca dipòsits superficials sòlids
o líquids i, en conseqüència, flux de calor
latent de l'aire cap a la superficie, el que
ocasiona una atenuació del refredament. Per
contra, en el cas que el sòl tingui aigua superficial-sòlida o líquida-, una baixa humitat
relativa de l'aire facilita l'evaporació, el que
comporta un flux de calor des de la superficie cap a l'aire i, en conseqüència, una atenuació de l'escalfament superficial.
La precipitació, sòlida o líquida, influeix en gran mesura en la temperatura
superficial.
La presència d'aigua o de gel sobre el
sòl implica que hi pot haver evaporació,
el que suposa cessió de calor latent de la
superficie a l'aire, que accentua el refredament o modera l'escalfament.
A la figura 7 poden comparar-se les temperatures superficials obtingudes sense precipitació i amb una precipitació d'l mm/h
durant tot el dia. La presència d'aigua sobre
la superficie limita, com ja s'ha dit, l'escalfament diürn. Durant la nit, en assolirse els 0°C, un posterior refredament
requeriria la solidificació de tota l'aigua
superficial; no obstant, la continuació de
la pluja impedeix que aquesta solidificació
es completi, i la temperatura es manté cons-

Figura 7: Temperatures superficials
assolides sense precipitació i amb
una precipitació d'l mm/h
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Figura 8: Temperatures obtingudes
sobre superficies amb albedo 0,18 i 0,5
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tant. La presència d'aigua superficial i, encara més, una pluja contínua, sempre dificulten que la temperatura baixi dels Ü0 C.
De la mateixa manera, la presència de gel
sobre el sòl dificulta l'ascens de la temperatura per damunt de Ü0 .
Naturalesa i estat del sòl
La naturalesa del sòl influeix en la temperatura superficial a través dels valors de
dues magnituds -albedo i emissivitat- que
intervenen en els termes de flux radiatiu,
i de les característiques tèrmiques del
subsòl, que intervenen en la determinació del flux de calor entre la superficie i
les capes inferiors.
L'albedo representa la fracció de la
radiació solar que, després d'assolir la superficie, és reflectida de nou cap amunt. Per
tant, un increment de l'albedo suposa una
menor absorció de calor pel sòl i, com a
conseqüència, un menor escalfament
durant les hores de dia .
A la figura 8 s'observen les temperatures superficials obtingudes, en igualtat
dels altres factors, sobre terrenys amb albedo O, 18 i 0 ,5. Lògicament, un albedo
menor implica una absorció més gran de
la radiació solar incident, de manera que
la temperatura superficial assoleix, durant
el dia, valors més elevats. La persistència
durant la nit de temperatures més altes
quan l'albedo és menor és conseqüència
únicament de l'acumulació de calor a les
capes superiors del subsòl.
L'emissivitat representa la fracció entre
la radiació emesa per la superficie i la que
emetria un cos negre a la mateixa temperatura. Representa també, d'acord amb les
lleis de la radiació, la fracció de la radiació d'ona llarga procedent de l'atmosfera
que és absorbida pel sòl.
Una emissivitat més gran suposa una
pèrdua més gran de calor per radiació a la
superficie; no obstant, també serà més gran
l'absorció de radiació d'ona llarga procedent de l'atmosfera -emesa per l'atmosfera o reflectida per ella, procedent de la
pròpia superficie-. Per tant, la influència
de l'emissivitat és complexa, i el seu signe
dependrà de les temperatures superficials i
de l'aire, de la humitat de l'aire i de la cobertura nuvolosa, encara que, generalment,
com que el terme de radiació emesa és més
gran, un increment de l'emissivitat suposa
una pèrdua més gran d'energia i, per tant,
una disminució de la temperatura.
Les característiques tèrmiques del sòl
influeixen en la temperatura superficial, ja
que determinen el flux de calor entre la
superficie i les capes inferiors , a més de
l'evolució de la temperatura d'aquestes .
Les esmentades característiques poden definir-se mitjançant la conductivitat tèrmica, v, i el producte de la densitat per la

capacitat calorífica, p ·C. Aquestes magnituds determinen la difusivitat tèrmica Kb:
Kb=-v-

P.

e

Les característiques tèrmiques del sòl
no estan en funció únicament de la seva
naturalesa, sinó també del seu estat. Els
seus valors varien àmpliament segons les
condicions, especialment el contingut d'humitat, del sòl.
El valor de la difusivitat tèrmica del
sòl dóna lloc a un aprofundiment més gran
o més petit de l'escalfament o el refredament, és a dir, a un repartiment d'aquests
fenòmens en una quantitat més gran o més
petita de matèria . Una difusivitat alta fa
que l'escalfament o el refredament es reparteixin en una àmplia capa, de manera que
s'atenua l'ona tèrmica en superficie. Per
contra, una difusivitat baixa concentra els
canvis de temperatura a la capa superficial,
de manera que les temperatures experimenten variacions més pronunciades.
A la figura 1O es pot veure que una
difusivitat més baixa que la considerada
inicialment implica una variació diürna de
la temperatura superficial molt més gran.
Finalment, la pròpia temperatura de
les capes superiors del subsòl influeix en
la temperatura superficial de les hores successives, ja que un dels termes del balanç
energètic és el flux de calor intercanviat
amb el subsòl.
Un sòl amb altes temperatures constitueix una important font d'energia i proporciona calor a la superficie, de manera
que el refredament es veu molt limitat. Per
contra, un sòl fred implica importants fluxos d'energia des de la superficie, de manera que augmenta el refredament nocturn
i minva l'escalfament diürn. Aquest factor
és modulat per les constants tèrmiques del
sòl, que són les que determinen la velocitat de l'intercanvi de calor.
A la figura 11 es pot veure l'efecte
d'una disminució de la temperatura del
subsòl. Es consideren temperatures de
-6° a 5 cm de profunditat, 1° a 20 cm i
7° a 1 m. Al principi la disminució de la
temperatura superficial és considerable,
però a mesura que es produeix l'intercanvi
de calor, la diferència de temperatura es
va fent menor.
D'altres factors
Podria esperar-se trobar d'altres magnituds que influeixen en la temperatura
superficial. Evidentment, n 'hi ha: la composició química de l'atmosfera n'és una,
en especial en el que fa referència als components que intervenen activament en l'equilibri radiatiu; no obstant, en una primera
aproximació, la composició pot considerar-se uniforme als nostres efectes. De la

mateixa manera, l'estructura tèrmica vertical de l'atmosfera pot afectar no tan sols
l'intercanvi de calor sensible, sinó també
l'intercanvi radiatiu. No obstant, aquestes
contribucions són, excepte en casos molt
extrems, molt inferiors a les detallades en
els apartats anteriors.
Finalment, es pot esmentar la influència de l'altitud de l'observatori i de l'orografia de l'entorn. La influència de l'altitud
és evident: a observatoris situats a gran altitud, la pressió és menor i, per tant, ho serà
també l'atenuació de la radiació solar. Pel

Figura 9: Temperatures superficials
assolides amb emissivitats de 0,8 i 0,95
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Figura 10: Temperatures superficials
assolides sobre sòls amb diferents
valors de difusivitat

25
20
15

o
-5
-1

o+..-.,..,....,..,-.,...,.,...,..,..,..,.,..,..,.'"'T.,...,.,...,..,..,..,,.,
o

3

6

9

12 15 18 21 24 27 30
Hora (HH+)

-

0,9 a 1,2 E-6

0,4 E-6 m2/s

-

Figura 11: Temperatures superficials
assolides amb diversos valors de
temperatura al subsòl
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que fa a l'orografia de l'entorn, l'experiència ens indica que durant les nits d'hivern,
especialment en situacions anticiclòniques,
l'aire fred s'acum ula a les valls a causa de la
inversió tèrmica. Aquest efecte es trasllada
a les temperatures superficials; no obstant,
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Introducció
Durant el dia 24 d'agost de 1993 hi
hagué fortes tempestes al Principat. Cap a
migdia, la caiguda d'un llamp a la subestació transformadora de FECSA, a Sant
Andreu de Palomar, produïa la famosa apagada general que durant més de vuitanta
minuts va deixar a les fosques tot Catalunya,
Andorra i el nord d'Osca.
En aquest article, per miDà de les imatges del satèl·lit Meteosat, del radar, de la
xarxa de detecció de llamps i de les informacions dels col·laboradors de l'Instituta
Nacional de Meteorología (INM), intentarem demostrar que les fortes tempestes
de la tarda d'aquest dia varen ser produïdes per una línia de torbonada.
Els temps estan en temps universal
coordinat (UTC), és a dir, dues hores
menys de l'hora local.

duí una forta tempesta d'aigua, vent i calamarsa que afectà de forma diferent una
àmplia superficie de la zona a defensar.
L'àrea afectada es pot delimitar en dues
zones:
1. Des de Lleida tot seguint Segre amunt
fins a Balaguer i cap a l'esquerra fins
al límit de la província amb Osca. En
tota aquesta zona la distribució de la
pedra és molt irregular, encara que
sembla que la zona més afectada ha
estat: Térmens, Menàrguens, Vallfogona de Balaguer, Gimenells, la Portella, Albesa, etc. Encara que la resta
de municipis han estat irregularment
afectats.
2. Zona de l'Urgell: Els municipis de
Castellserà, Ivars d'Urgell, Linyola,
Penelles, la Fuliola, amb danys de consideració.

Els esdeveniments
La nit i la matinada del 23 al 24 d'agost de 1993 ja es varen registrar fortes
tempestes, especialment al Pirineu occidental; concretament, a Cabdella (Pallars
Jussà) es recolliren més de 60 11m2 •
A mig matí del dia 24 es tornaven a
formar nuclis de tempesta cap al sistema
Ibèric i davant la costa catalana.
A les 12.00 UTC hi havia un nucli
convectiu davant la costa del Baix Penedès
i del Garraf. Entre les 12.30 i les 13.45
UTC es recollien 70 1/m' a Cunit i gairebé 40 11m' al Vendrell. Aquests aiguats
varen anar acompanyats de molt aparell
elèctric. Un qels llamps va caure sobre un
transformador del barri de Sant Andreu
de Palomar de Barcelona tot provocant l'apagada general. Mentrestant, cap a l'interior d'Aragó es formaven altres nuclis de
convecció amb una configuració diferent
a la de la costa catalana.
Segons l'Associació de Defensa Vegetal
(ADV) de les Terres de Ponent, Lleida:
"Entre les 18.00 i les 19.00 UTC es pro-

La pedra en la majoria dels casos
era petita, abundant i va caure barrejada amb aigua. En alguns casos tenia
color negre ".
Aquest nucli compacte que de forma
més o menys cohesionada va creuar tot
Catalunya és el que volem analitzar acuradament.
Cap a les 20.00 UTC les tempestes
entren a la província de Barcelona i
paral·lelament s'activa un nucli a la de
Tarragona. És a la comarca del Bages, on
la tempesta assoleix la màxima activitat i
virulència. Pels volts de les 20.30 UTC, i
durant vint minuts, al poble d'Artés, proper a Manresa, cau una forta pedregada amb
molt aparell elèctric. En poca estona es recullen 1171/m' i les pedres són tan grans com
ous de gallina. Els municipis d'Artés,
Santpedor i Sallent són els més afectats. La
major part de les collites de blat de moro
i raïm es perden. El subministrament de
corrent elèctric queda tallat. Hi ha petites
inundacions, sostres d'uralita perforats, tant
de cases i granges de galls dindi com d'in-

dústries. Els desperfectes a les carrosseries
dels cotxes són considerables, amb molts
vidres trencats . A Manresa les quantitats
d'aigua no superen els 30 11m2 amb fortes
ratxes de vent, que a les 20.10 UTC assoleixen 72 km/h.
Entre les 20.30 i les 21.20 UTC hi
ha noves i intenses tempestes al Camp de
Tarragona, que provoquen inundacions a
la zona turística de Salou i talls del corrent
elèctric, així com de carreteres. A l'aeroport de Reus es recullen 50 1Im2 (amb
una intensitat horària equivalent de 101
mm/h), i s'hi registra un cop màxim de
vent de 72 km/ h del W-NW a les 20.05
UT C. A la ciutat de Tarragona i al Vendrell
es recullen uns 25 1Im2 en vint minuts,
acompanyats de pedra petita o calamarsada. Aquest nucli convectiu arribà a la ciutat de Barcelona cap a les 21.50 UTC,
molt actiu damunt la mar, i donà 17 1Im2
a l'aeroport del Prat i només 41Im 2 a l'observatori de la part alta de la ciutat; no
obstant, la tempesta originà un altre tall
de llum.
Per altra banda, la tempesta de l'interior de Catalunya segueix avançant cap a
llevant i finalment arriba a les comarques
més orientals, on es mostra molt virulenta, sobretot a l'Empordà. Aquest és el testimoni del senyor Josep Pascual, un
coHaborador de l'INM altament qualificat i que des de l'Estartit va seguir la tempesta: "Entre les 21.50 i les 21.53 UTC
va caure pedra seca d'entre 2 i 3 cm de
diàmetre, quedant a terra alguns centímetres de gruix ... És la pedregada de
poder més destructiu observada en aquesta estació meteorològica, amb vint-i-cinc
anys d'existència.
.. . la intensitat de la precipitació hauria estat la següent: 10 mm en quatre
minuts, 16,5 mm en deu minuts i 20 mm
en vint minuts, tot i que la intensitat segurament hauria estat superior, ja que el pluviògraf només registra la precipitació una
vegada desglaçada la pedra.
En el moment central de la tempesta
hi va haver una oscil·lació sobtada de la
pressió atmosfèrica de 5 hPa, així com una
baixada instantània de la temperatura de
soc; també es van observar moviments del
mar en forma de seixes de curt període
(vuit a deu minuts) i d'una amplitud d'uns
50 cm."
Posteriorment comenta que les cassoletes dels anemòmetres varen ser destrossades. La gàbia meteorològica va quedar
plena de forats en les parets orientades cap
a l'oest i cap al nord. Hi va haver molts
ocells morts, closques esclafades de cargols
bovers, bonys a tots els cotxes, alguns amb
vidres trencats, persianes de PVC orientades al nord i a l'oest amb infinitats de
forats, etc.

Algunes definicions
Les torbonades , habitualment, són
considerades pel gran públic com les tempestes violentes o severes acompanyades
amb moltes descàrregues elèctriques, vents
forts i xàfecs intensos. Es donen a Catalunya
amb certa freqüència des del maig fins ben
entrada la tardor. Estrictament, la torbonada és un gir brusc de la direcció del vent,
en sentit horari o rondada, la velocitat del
qual augmenta a partir d ' un mínim de
30 km/ h, amb una velocitat final mínima
de 40 km/ h; aquest gir persisteix més d'un
minut i desapareix també bruscament.
Modernament, i per a latituds miganes, podem definir una línia de torbonada
com un sistema convectiu mesoescalar
(SCM) que pren una estructura lineal de
considerable extensió, entre 200 i 1 000 km
de llargària i entre 20 i 200 km d'amplada, i al llarg de la qual es registren fenòmens convectius severs, que no són frontals,
tot i que solen presentar-se precedint un
front fred, a la zona càlida, ordinàriament
entre 200 i 300 km per davant del front.
Naturalment, el causant d'una línia de torbonada és un cumulonimbus arcus, que produeix al seu pas una variació sobtada de la
pressió i temperatura, a més de la rondada del vent, generalment d'un SW fluix
cap a un NW fort, sovint amb una encalmada entremig.
Parlarem de temps dur o sever quan
s'acompleix alguna de les següents condicwns:
a) es produeixen descàrregues elèctriques
gairebé contínues,
b) torbonada de més de 60 km/h,
e) calamarsa o pedra de grandària superior
a 1 cm, i
d) esclafits, mànegues marines o tornados.
El contrari de la severitat és l' eficiència, que caracteritza els episodis amb pluges
abundoses; les condicions meteorològiques
no són les mateixes. Un ambient caracteritzat per gran inestabilització atmosfèrica
vertical, potents estrats secs i notable cisallament vertical del vent afavorirà la severitat del temps, mentre que un de molt humit
a tots els nivells, lleugerament inestable i amb
poc cisallament n'afavorirà l'eficiència.
Agrans trets parlarem de SCM quan
ens referim a un grapat de núvols tempestuosos que, a diferència d'una tempesta ordinària, tenen organització i vida
pròpia durant un temps superior a tres o
quatre hores.

Situació sinòptica
A les 12.00 UTC del dia 24 d'agost
de 1993 hi havia un anticicló de 1 032 hPa
centrat a l'W d'Irlanda i una zona de baixa
relativa a tota la conca mediterrània amb
un front fred molt desdibuixat des de Suïssa

fins a Galícia. A 850 hPa hi havia un fort
gradient tèrmic al llarg de la vall de l'Ebre,
des dels 4°C del Cantàbric fins els 20°C
del Mediterrani. A 700, 500 i 300 hPa es
manté el gradient tèrmic, però menys marcat. Hi ha un tàlveg ben format amb eix
París-la Coruña i fàcilment podem suposar un corrent màxim de vent del SW, probablement des de Cadis fins als Alps.
El dia 25 a les 6.00 UTC la baixa
peninsular s'ha desplaçat cap al centre
d'Eivissa amb un front fred al sud i un ampli
front càlid al nord que frega tota la costa
catalana i s'estén fins als Balcans.
Anàlisi de l'estructura vertical

Segons els radiosondatges de Palma i
Saragossa, l'estructura termodinàmica de
l'atmosfera presenta una marcada inestabilitat latent i potencial, és a dir, un forçament puntual pot disparar el creixement
dels núvols fins a la tropopausa (12-13 km).
A més a més, observem la presència de
capes seques entre la superficie i uns 4 000
metres, així com un notable cisallament
vertical del vent fins a 3 000 metres.
Anàlisi mesoescalar subjectiva

Supeifície
Poc després que a les planes de Lleida
s'assoleixi el màxim tèrmic del dia, per la
vall de l'Ebre comença a penetrar una massa
d'aire freda i pràcticament saturada. A les
18.00 UTC la frontera entre aquestes dues
masses ben definides és a la franja de ponent
amb un marcat gradient tèrmic i bàric. A
la ciutat d'Osca la temperatura és deu graus
inferior a la de Lleida i la pressió 3 hPa
més alta. A més a més, hi ha una clara convergència dels vents cap a aquesta línia de
discontinuïtat, que no és res més que un
front mesoescalar molt actiu. Al llarg d'aquest front és on s'acaba organitzant la línia
de torbonada. Aquest front travessa de
forma compacta les terres de ponent i posteriorment es dilueix en desplaçar-se cap
a la costa.
850 i 700 hPa
Destaquem una frontera clara entre la
massa càlida i seca mediterrània i la humida i freda que avança des del Cantàbric, i
que en el cas de 700 Hpa es troba més
avançada cap a la Mediterrània. A 850 Hpa,
a les 12.00 UTC, observem un màxim de
vent a Múrcia, de 30 kt, del SW
500 i 300 hPa
Destaquem, a les 12.00 UTC, un tàlveg tèrmic que penetra del Cantàbric cap
a Saragossa amb -16°C amb un corrent en
raig a 300 hPa, que arrenca de Gibraltar i
assoleix un màxim de 100 kt a prop de
Saragossa.

Imatges del Meteosat

Les imatges que es presenten són acolorides, tret de la de les 18.00 UTC, per
tal de ressaltar els cims de núvols, de tal
manera que cada color representa un salt
de quatre graus; així, el color groc dóna
compte de temperatures de -40 a -43°C,
el verd de -44 a -4 7, el blau cel de -48 a
-51 , el blau fosc de -52 a -55, el vermell
de -56 a -59, el blanc de -60 a -63, el gris
de -63 a -67 i el negre de -68 a -79.
12.00 UTC (imatge 1): S'aprecia clarament
el corrent en raig que arrenca de més
enllà de l'estret de Gibraltar, i que assoleix el màxim de 100 kt a la vora de
Saragossa. A la costa sud catalana,
damunt la mar, s'observa un SCM, que
una mica més tard produirà l'apagada
general a tot Catalunya, i cap a l'Aragó
creixen els primers nuclis convectius.
També observem una banda nuvolosa
al Cantàbric que s'estén de NE a SW
i limita la part dreta de la zona fosca
corresponent al màxim de vent. A la
imatge de satèl·lit se li ha sobreposat el
Paràmetre Frontal Tèrmic (PFT), que
calcula la direcció de la variació màxima del mòdul del gradient tèrmic per
marcar la posició del front.
17.00 UTC (imatge 2): El SCM ha augmentat de superficie i s'ha desplaçat
cap al NE, situant-se damunt la mar i
abraçant el sud de França i l'extrem
nord-oriental de Catalunya. A l'Aragó
s'observa la formació d'un nou SCM
a l'esquerra del màxim de vent, dins la
nuvolositat associada al front i que acabarà encloent la línia de torbonada.

Imatge 1:
Fotografia acolorida del satèHit
Meteosat pertanyent al canal
infraroig, IR, a les 12.00 UTC. El
PFT a 850 hPa, de color blau, ens
marca una frontera entre diferents
masses d'aire en funció de la seva
temperatura i grau d'humitat, a més
de caracteritzar el front mitjançant
la seva distribució vertical. L'eix del
PFT a nivells mitjans i alts de la
troposfera (no mostrat) s'avança, la
qual cosa vol dir que es tracta d'un
front fred tipus cata, que es
caracteritza per un descens
postfrontal d'aire sec que fa
augmentar la inestabilitat potencial.
D'altra banda, s'observa el SCM
causant de l'apagada general, amb
estructura circular a diferència de la
línia de torbonada, la qual cosa vol
dir que presenta una circulació
mesoescàlica independent, en bona
mesura, de l'entorn sinòptic

del front de ratxes, sinó les restes del
nucli allargat descrit en la imatge de
les 17.00 hores i que ha estat aprimat
per la subsidència associada a la part
davantera de la gran tempesta. En diversos estudis fets als EUA s'ha vist que el
75% de les estructures en forma de V
ocasionen temps dur en superficie en
els seixanta minuts posteriors a la seva
aparició.
El SCM nascut a les 15.00 UTC a
l'Aragó arriba a la seva màxima extensió, uns 56 000 km2 , sota l'àrea de -52°C,
a les 19 .30 UTC. La temperatura més
baixa que assoleix el sistema és de -6rC,
i la seva durada és, com a mínim, de set
hores.

Imatge 2:
Imatge del canal IR de les 17.00
UTC. El SCM causant de l'apagada
general ha cresc ut molt i s'ha
desplaçat cap al NE. El més
important és el nucli que s'ha
format a l'esquerra del raig, que j a
començava a prendre forma de
ventall, més marcada per la banda
de llevant

Imatge 3:
Imatge del canal IR de les 18.00
UTC. La recerca d'imatges en forma
de ventall o V és un element cabdal
a l'hora d'emetre avisos de temps
dur o sever. En el 24% dels avisos
emesos pel National Severe Storm
Forecaster Centre (NSSFC), a
Kansas City, les imatges de satèHit
presentaven forma triangular
invertida

18.00 UTC (imatge 3): El SCM format a
l'Aragó ha augmentat molt de superficie i té una clara forma de ventall o
V Aquesta curiosa forma és una manifestació del gran tiratge o velocitat vertical en interaccionar amb el fort
cisallament associat al màxim de vent
de 300 hPa. La banda nuvolosa, estreta i allargada com un pal d'escombra,
que se situa davant del sistema en forma
de V, no és el reflex en forma de núvols

Imatges de radar
El tipus d'imatges de radar que utilitzarem són els anomenats ecotops, és a dir,
la representació plana de la màxima altura a què arriben els ecos del sistema convectiu. Com més alts siguin aquests, més
potent és el sistema convectiu .
La primera localització (imatge 4) correspon a les 17.50 UT C. En aquesta primera localització , ocupa una franja lineal
que s'acosta a la franja de ponent amb
reflectivitats molt altes embotides, de l'ordre de 13 km, coherents amb els cims de
núvols dels sondeigs i fotos del Meteosat
tractades . A la següent imatge disponible

Imatge 4:
La interpretació dels ecotops és
equivalent, però no igual, a les
imatges IR de satèHit, de les quals
disposem de la temperatura de
brillantor dels cims de núvols. No
obstant això, les altures donades pels
ecotops sempre seran menors que les
obtingudes per les corresponents
imatges de satèHit.
En aquesta primera localització,
ocupa una franja lineal que s'acosta
a la franja de ponent amb
reflexibilitats molt altes embotides,
de l' ordre de 13 km, coherents amb
els cims de núvols dels sondeigs i
fotos tractades del Meteosat
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(imatge 5), a les 18.50 U TC, s'observa que
el sistema s' ha desplaçat u ns 50- 60 km, i
se situa al llarg de la Noguera Pallaresa
aproximadament, alhora que comença a
desdibuixar-se l'estructura lineal i el nucli
de més al sud sembla endarrerir-se i afeblir-se. A les 19.50 UTC (imatge 6) la meitat nord s'accelera una mica, mentre que
el nucli de més al sud segueix endarrerint-se, però s'activa molt en acostar-se al
mar. S'observa clarament l'ondulació del
sistema, que és un símptoma de severitat.
A les 20.50 UTC (imatge 7) la meitat nord,
molt ondulada i separada del nucli del sud,
es mou lentament. El nucli del sud també
es mou lentament i seguint la costa. A les
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21.50 UTC (imatge 8) el nucli del nord ja
ha arribat a la costa i és molt ac tiu, mentre que el del sud presenta la part més activa damunt la mar. Segons aquest moviment,
la velocitat és d' uns 50-60 km/ h quan el
sistema presenta una estruc tu ra més lineal i de 25-30 km/ h quan els nuclis són més
aillats i costaners. A les 22 .50 UTC la línia
de torbonada, molt activa, ja és mar endins
(imatge 9).

Imatge 5:
Una hora més tard, a les 18.50 UTC,
s'observa que el sistema s'ha
desplaçat uns 50-60 km i se situa
aproximadament al llarg de la
Noguera Pallaresa, alhora que es
comença a desfigurar l'estructura
lineal i el nucli de més al sud sembla
endarrerir-se i afeblir-se. A les 19.00
UTC (no mostrat), s'observa un
màxim de reflexibilitat a nivells
mitjans i centrat, per tant és de
suposar que som a la fase inicial no
severa d'una estructura
multiceHular.
La línia de torbonada és formada
per un complex multiceHular de
dimensió lineal gran comparada
amb la grandària de cada cèHula
individual. En aquesta línia l' entrada
de flux a nivells baixos es produeix
per la part davantera (respecte del
moviment de la línia), mentre que el
flux descendent de sortida, que
enclou la precipitació més
important, és situat a la part
posterior. El flux de sortida de
diverses cèHules veïnes origina un
front intens de vent en superfície.
A aquesta hora, a Tàrrega
s'enregistra un cop de vent de
ponent, de 68 km/h, i la
temperatura baixa de 22 a 15 graus

Descàrregues elèctriques
D urant tot el dia i la matinada del 25
d'agost de 1993, la xarxa de detecció de
descàrregues elèctriques (REDDEL) de
l'INM va detectar 17 401 llamps, només
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Imatge 6:
A les 19.50 UTC, la meitat nord
s'accelera una mica i el nucli de més
al S continua endarrerint-se, però
s'activa molt en acostar-se al mar.
S'observa clarament l'ondulació del
sistema (LWEP: line wave echo
pattern), que denota severitat perquè
una de les cèHules ha crescut més,
alhora que tenen lloc sortides d'aire
més fortes i que intensifiquen el
sistema; els màxims de reflexibilitat
a nivells mitjans i alts (no mostrats)
són desplaçats una mica cap a l'E, la
qual cosa indica que som a la fase de
creixement. També s'observa un
creixement molt important del nucli
del S, amb màxims de reflexibilitat
desplaçats cap a la part davantera,
sobretot a les 20.20 UTC i 20.40
UTC, cosa que és símptoma d'un
cert grau d'organització interna i de
possibles fenòmens severs en
superficie. A Veciana, s'enregistra un
cop de vent del N de 48 km/h, un
salt de pressió de 6,4 hPa i una
baixada de temperatura de 3 graus

Imatge 7:
A les 20·. so UTC, la meitat nord,
molt ondulada i separada del nucli
del sud, es mou lentament.
El nucli del sud també es mou
lentament i seguint la costa.
Aquesta imatge correspon
als fenòmens severs observats al
poble d'Artés i als aiguats
del Camp de Tarragona
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a l'àrea de Catalunya i rodalia. Pel que fa
a la línia de torbonada, les primeres descàrregues són a les 14.00 UTC i l'activitat
elèctrica persisteix fi ns a les 2.30 UTC.
Anomenarem NT els llamps o descàrregues elèctriques núvol-terra, que són la
mena de descàrregues que registra la REDDEL; a partir de la polaritat de les N T,
parlarem de NT(+ ) o NT (-), i, segons la
seva freqüència relativa, podem obtenir
algunes relacions sobre la severitat de la
tempesta.
Pel que fa a la distribució temporal (figura 1), observem tres màxims de N T(-), a les
16.30, les 19.30 i les 23.00 UT C, qu e

corresponen a les tres reactivacions del
SCM , tot assenyalant els m om ents de convecció m és activa.
Els màxims de NT (+) amb proporcions superiors al 10% solen ésser precursors de temps sever en superficie.
Tant pel nombre mitjà de descàrregues per minut (m és de 5-1 2 N T / minut),
com per la proporció de NT (+), podem
qualificar el SCM com a sever.
Pel que fa a la distribució espacial (figu ra 2), observem que el SCM és de tipus
mòbil, amb un desplaçam ent mitj à cap a
llevant i amb descàrregues arrenglerades
de nord a sud.

Imatge 8:
A les 21.50 UTC, el nucli del nord ja
ha arribat a la costa i és molt actiu,
produint la pedregada de l'Estartit,
mentre que el del sud presenta la
part més activa damunt la mar.
El nucli del sud arribà a la ciutat de
Barcelona cap a les 21.50 UTC, molt
actiu damunt la mar, originant una
altra tallada de llum
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Conclusions
a) El sistema convectiu és un SC M , bàsicament per les dimensions, forma i durada a les imatges del M eteosat.
b) L'organització lineal del SC M és evident a partir de les imatges de radar,
amb una amplada d'uns 30 km i una
llargària d'uns 200-250 km, i una durada de més de set hores .
e) L'organitzado r és un front , tal co m
podem veure a la imatge 1. Hi ha un
front fred que s'estén en direcció E-W
des de Suïssa fins a Galícia, segons es
ve u al PFT a 850 hPa.
d) L' estructura vertical de l'atmosfera és
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Imatge 9:
Una hora després, la línia de
torbonada, molt activa, amb dos
nuclis clarament diferenciats,
s'endinsa cap a la mar i arriba a la
seva màxima activitat

favorable a la convecció profunda, severa i no eficient, que són les condicions
meteorològiques requerides per a la formació d'una línia de torbonada, a més
d 'un forçament subsinòptic. La convecció profunda vol dir que la profunditat de la capa amb inestabilitat latent,
condicional o potencial, s'estén per tota
la troposfera, j a que els cims dels núvols
són a 13 km, coherent amb els ecotops.
e) Pel que fa al forçam ent subsinòptic, és
evident que n'hi ha, com ja hem dit en
parlar de les anàlisis mesoescalars; bàsicam ent, són co nve rgè ncies a baixos
nivells.
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Llamps del 24-25 d'agost de 1993
Lfnia de torbonada
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Figura 1:
Distribució temporal deNT(-) i NT(+) .
S'observa tres màxims en els NT(-) a
les 16.30, 19.30 i 23.00 UTC. El primer
correspon als moments inicials del SCM
a l' Aragó. El segon màxim relatiu de
NT(-) correspon a una reactivació del
SCM en estudi a les 19.30 UTC, d'una
banda per l' arribada del SCM al mar
(amb una possible convergència de
vents), i d'una altra banda pel
desenvolupament de la cèHula situada
més al S de la part no fragmentada del
SCM (segons el radar). Els màxims
absoluts són a les 22.30 en el número de
negatius, amb un màxim més petit de
positius, per una reactivació doble: la
cèHula que s'ha desplaçat fregant la
costa s'endinsa i continua molt activa, i
la part N del sistema arriba a la mar
Figura 2:
Distribució de les descàrregues
elèctriques NT(-) i NT(+), des de les
15.23 del dia 23 fins a les 1.23 UTC del
24, amb períodes d ' una hora. La
seqüència d'esquerra a dreta és: 15.23 a
16.23 , de color gris; 16.23 a 17 .23, blau
marí; 17.23 a 18.23, verd; 18.23 a 19.23,
marró; 19.23 a 20.23, vermell; 20.23 a
21.23, blau cel; 21.23 a 22.23, gris;
22.23 a 23 .23 , blau marí; 23.23 a 00.23,
verd, i 00.23 a 01.23 , marró

--f) EI mecanisme inicial sol ser una capa o
línia seca (dry line), més un tàlveg d'ona
curta a nivells superiors. Pel que fa al
nostre cas, sembla que els moviments
verticals són iniciats per una ona curta
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La 17a Conferència
Cartogràfica
Internacional
i la 1 Oa Assemblea
General de I'ACI.
La cartografia travessa
fronteres
Barcelona, 3-9 de setembre
de 1995
Sota el patrocini de l'Institut
Cartogràfic de Catalunya i
organitzades per
l'Associació Cartogràfica
Internacional (ICA/ACI) i
la Sociedad Españo!a de
Cartografía, Fotogrametría
y Teledetección , dels dies
3 al 9 de setembre de 1995
es van celebrar a Barcelona
la 17a Conferència
Cartogràfica Internacional
(biennal) i la 1Oa Assemblea
General de I'ACI (quadriennal).
La Conferència va tenir lloc
al Palau de Congressos
(Fira de Barcelona) ;
l'Assemblea, en un hotel
proper al recinte firal.
L'Assemblea General és
composta pel Comitè
Executiu i pels principals
delegats de cada país
membre de I'ACI (enguany,
81 països) i pels seus
suplents, que també hi
poden assistir. Altres
delegats poden assistir-hi
com a observadors. A
l'Assemblea es tracten i
decideixen, per votació,
qüestions com la composició
del Comitè Executiu,
modificacions dels estatuts,
admissió de nous membres
afiliats, comissions en
funcionament, seus de
futures conferències, etc.
Simultàniament als actes de
l'AC I, n'hi va haver d'altres:
el seminari de la
lnternational Association for
Photogrammetry and
Remote Sensing sobre
!"'Orientació de sensors
integrats: teoria, algoritmes i
sistemes" i la 4a Reunió de
I'Asociación Española de
Sistemas de lnformación
Geografica.
A la cerimònia d'inauguració
(dia 3 de setembre) , a més
dels parlaments per part
d'autoritats i personalitats,
s'enfocà el tema general de
la Conferència (La cartografia
travessa fronteres) amb un

/CAfit CI
discurs d'obertura titulat
"Changing borders and
shifting frontiers:
Cartography of the new
millenium", a càrrec de l'expresident de I'ACI , Sr. Joel
L. Morrison. L'acte comptà
amb la presència del Molt
Hble. Sr. Jordi Pujol,
president de la Generalitat
de Catalunya, de l'Hble.
Sr. Artur Mas, conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat
de Catalunya i de l'll·lm. Sr.
Pasqual Maragall, alcalde de
Barcelona.
El gruix del programa
científic durant els cinc dies
de ponències (del4 alB de
setembre) el constituïren
144 presentacions orals,
seleccionades entre gairebé
sis-centes propostes
rebudes. Aquestes
presentacions s'agruparen
en les sessions plenàries
següents:
Aplicacions en teledetecció
Atles (sessions I i 11)
Bases de dades nacionals i
regionals
Captura automàtica de dades
Cartografia hidrogràfica
Cartografia per a gestió
mediambiental (sessions I i 11)
Cartografia teòrica
Disseny cartogràfic amb
tècniques digitals
Dones i cartografia
Educació i formació
Generalització cartogràfica
(sessions I i 11)
Història de la cartografia
Importància social de la
cartografia
Manejament de dades
espacials i cartografia
(sessions I i 11)
Mapes per a disminuïts
Multimèdia i hypermapping
Programes estratègics
Tecnologies de sobretaula
Teledetecció : nous sistemes
i capacitats
Usuaris, estàndards,
distribució

Els treballs no seleccionats
com a presentacions orals
van ser presents a les
jornades com a sessions
pòster, sessions que oferien
la possibilitat de discutir els
treballs amb els seus autors.
Per tal de poder fer
demostracions pràctiques de
cartografia multimèdia i
d'atles electrònics, s'habilità
una sala proveïda
d'equipaments informàtics
(Sala multimèdia). Els textos
de les presentacions orals i
de les sessions pòster es
van publicar en els
Proceedings (2 916 pàgines
en 2 volums).
Simultàniament, hi va haver
reunions i seminaris entre
els membres de les
comissions permanents,
comissions i grups de treball
de I'ACI , a més de taules
rodones.
A banda de l'aportació
científica, una part molt
important de la Conferència
la constituïren les
exposicions, que ocuparen
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5 000 m2 del Palau Firal ,
edifici annex al Palau de
Congressos:
- Exposició Cartogràfica
Internacional: gairebé 100
expositors hi varen ser
presents amb més de
2 300 documents de
producció recent (mapes,
atles, llibres, revistes) i
representant 54 països i 6
organismes internacionals.
Els 3 000 m2 d'exposició
es varen dividir en tres
seccions: cartografia
catalana i espanyola, amb
la presència de 20
organismes; mapes
marins i cartes nàutiques,
amb també 20 expositors
d'arreu del món; i la secció
internacional, amb la
producció de 49 països, 2
membres afiliats a I'ACI i 5
organismes internacionals.
D'aquesta exposició se'n
va publicar un catàleg.
- Memorial Barbara
Petchenik: exposició en
homenatge i concurs, amb
més de 100 dibuixos
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procedents de 20 països,
que mostra la visió del
món que tenen els infants.
Memorial Eduard lmhof:
un total de 81 peces
(mapes, mapes murals,
mapes escolars, atles,
dibuixos, pintures i
fotografies) relacionades
amb la seva vida
constituïren aquest acte
commemoratiu del
centenari del seu
naixement. Un catàleg
n'explica el contingut.
Portolans procedents de
col -leccions espanyoles.
Segles xv-xv11 : amb
aquest títol es van aplegar
al Saló del Tinell de
Barcelona 51 peces que
gairebé representen la
totalitat de portolans
localitzats i conservats en
centres públics i
col ·leccions privades
espanyoles. D'aquesta
exposició se'n publicà un
catàleg il -lustrat.
La Filatèlia i la
Cartografia: exposició
organitzada conjuntament
amb la Federació
Catalana de Societats
Filatèliques i composta de
21 col·leccions de segells
de temàtica cartogràfica i
provinents de diversos
països. Se'n publicà un
catàleg il-lustrat.
Ciutats. Del globus al
satèl·lit: exposició itinerant
produïda pel Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona. La formen
reproduccions de les
primeres perspectives fetes
des de globus, fotografies i
pel·lícules des d'avions i
imatges captades des de
satèl-lits, com a mostra del
canvi en la visió de la
ciutat, paral-lel al canvi
tecnològic.
Cerdà. Urbs i territori :
exposició itinerant
preparada per la fundació
homònima i que permet
una visió comparativa de
Barcelona, Buenos Aires,
Chicago i Kyoto a nou
escales diferents.
Exposició Tècnica: de
contingut molt diferent a
les anteriors, donava a
conèixer les darreres
novetats en tecnologia,
productes, aplicacions i
serveis del món de la
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cartografia i dels sistemes
d'informació geogràfica;
en una superfície de més
de 2 000 m2 dins el Palau
de Congressos hi havia
un total de 43 expositors,
que representaven a
fabricants, empreses de
serveis i organismes
públics dedicats a la
cartografia, la geografia i
al cadastre.
Com a complement del
programa científic i de les
exposicions, els assistents a
la Conferència van poder
gaudir d'un programa de
visites tècniques a
organismes d'interès
cartogràfic de l'àrea de
Barcelona i d'un programa
social (recepcions,
inauguracions, concert,
sopar) i d'excursions a
diversos indrets de
Catalunya.
Durant la cerimònia de
clausura {9 de setembre), a
més dels parlaments per part
d'autoritats i personalitats, es
varen lliurar els diplomes als
mapes premiats de
l'Exposició Cartogràfica
Internacional, es van llegir els
premis del concurs Barbara
Petchenik i s'anuncià que la
candidatura d'Ottawa havia
estat la més votada, a
l'Assemblea General , com a
seu de la 19a Conferència
Cartogràfica Internacional i
de 1'11a Assemblea General
de I'ACII'any 1999. En darrer
terme es presentà el
programa de la 18a
Conferència, que tindrà lloc
l'any 1997 a Estocolm.
Els diversos parlaments fets
durant la cerimònia de
clausura ja varen fer un
balanç de la Conferència: a
més dels aspectes
organitzatius, se'n va
destacar l'èxit de participació,
per l'assistència de més de
1 300 persones procedents
d'arreu del món , la magnitud
de l'Exposició Cartogràfica i
l'interès del conjunt
d'exposicions, de gran
varietat dins la temàtica
cartogràfica, i l'aportació
científica, reflectida pels
proceedings.

E.C.S.
Institut Cartogràfic de
Catalunya

De Mercator a Blaeu.
Espanya i l'Edat d'Or
de la cartografia a les
Disset Províncies dels
Països Baixos
Barcelona, 12 de
desembre de 1995
al 4 de febrer de 1996
El dia 12 de desembre de
1995 s'inaugurà a la seu de
l'Institut Cartogràfic de
Catalunya {ICC) l'exposició
De Mercator a Blaeu.
Espanya i l'Edat d'Or de la
cartografia a les Disset
Províncies dels Països
Baixos, la qual romandrà
oberta fins el dia 4 de febrer
de 1996.
Per organitzar aquesta
exposició, primerament
celebrada a la Fundación
Carlos de Amberes a Madrid
(19 de setembre-19 de
novembre de 1995), i ara a
l'ICC, s'ha comptat amb el
suport de les ambaixades de
Bèlgica i dels Països Baixos
a Madrid i del Consolat
General del Bèlgica i,
especialment, el dels Països
Baixos a Barcelona. A més ,
diversos organismes,

associacions i empreses han
donat el seu ajut econòmic
al projecte i l'han fet
possible.
Aquesta exposició evoca
l'esplendor de la cartografia
de les Disset Províncies dels
Països Baixos durant els
segles xvt i xv11 en la seva
relació amb una Espanya
que també vivia el seu propi
Segle d'Or cultural i artístic.
En arxius i biblioteques
espanyols es conserva una
gran quantitat d'obres
procedents de cartògrafs
nadius d'aquelles províncies
o bé sortides de les premses
d'Anvers, Amsterdam,
Lovaina, Brussel·les o
Leiden, així com una part
gens menyspreable de la
pròpia història cartogràfica
dels antics Països Baixos i
les seves Disset Províncies.
Dins el seguit de
commemoracions del quart
centenari de la mort de
Gerardus Mercator (15121594), aquesta exposició és
una mostra de mapes i també
del progressiu
perfeccionament tècnic que la
cartografia va experimentar al
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llarg dels segles XVI i XVII i de
l'ús plural i divers que es va
donar a aquests mapes. Però
a més d'una història dels
mapes en un dels seus
primers moments d'apogeu,
és també una història en els
mapes que, amb aquest
particular punt de vista
cartogràfic, revisa el passat
espanyol en la seva relació
amb els territoris que en
altres temps es conegueren
com a les Disset Províncies
dels Països Baixos, i que avui
corresponen als regnes de
Bèlgica i dels Països Baixos,
al Gran Ducat de Luxemburg
i a part de França.
Després d'una breu
introducció, la mostra
comprèn les quatre seccions
següents:
I. Mercator, reformador de
la geografia
A cura del professor Rodolfo
Núñez de las Cuevas i de la
Real Sociedad Geografica,
de la qual és president. Està
dedicada a Gerardus
Mercator, anomenat el
segon Ptolemeu per les
grans novetats que va
suposar la seva obra
pràctica i teòrica. S'hi traça
la seva trajectòria vital i
intel-lectual i s'hi recull la
seva relació amb Espanya,
amb diferents Rersonatges
de la cort dels Austries i amb
els mateixos monarques.
També s'hi recorden altres
figures (Petrus Apianus,
Gemma Frisius, Oronce
Finé) que van anticipar o
acompanyar l'activitat inicial
del gran Mercator. Després ,
al segle xv11 , els atles de
Mercator gaudirien d'una
àmplia difusió gràcies a les
cases editorials de Hondius i
Janssonius.
Il. Cartografia i política
Secció a càrrec del
professor Fernando Bouza
(Universidad Complutense) ,
comissari de l'exposició, que
tracta de les relacions entre
Espanya i els antics estats
de Flandes arran de la
paradoxal i fecunda
connexió que es va establir
entre mapes i política. Així,
s'evoquen els diversos usos
que a inicis de l'edat
moderna es donaren a la
cartografia i ciències

Af¡,g¡z;

connexes (com a mitjà de
propaganda de la
monarquia, amb finalitats
militars, etc.); episodis de la
guerra de 1568-1648 i la
revolta dels Països Baixos
mitjançant estampes
d'història que inclouen
representacions
cartogràfiques; el pas per
Espanya, no sempre fàcil ,
d'artistes cartògrafs i de les
seves obres, i la intervenció
dels reis espanyols com a
mecenes de la cartografia
feta a les Disset Províncies
dels Països Baixos.

gran col -leccionista i
principal coneixedor
d'aquesta matèria.

111. L'obra dels Blaeu
Assessorada pel professor
Günter Schilder (Universitat
d'Utrecht, on ocupa la
càtedra d'Història de la
Cartografia) , aquesta part de
l'exposició ens aproxima a
l'obra de la dinastia dels
Blaeu: la immensa tasca de
recopilació cartogràfica de
Willem Janszoon Blaeu i els
seus pioners treballs
nàutics, i la difusió d'aquest
ric cabal feta des
d'Amsterdam gràcies a
l'esforç titànic del seu fill ,
Joan Blaeu. Es deuen a
aquesta família algunes
obres de la cartografia més
reeixida de l'època: la
precisió tècnica i la bellesa
artística s'uneixen en obres
com l'Atlas Maior, la
Flandria 11/ustrata o els atles
de ciutats dels Països
Baixos del sud i del nord,
sense oblidar els
extraordinaris mapes solts
que, d'Espanya al Brasil ,
ressegueixen les terres i
mars de tot el món.

E.M.C.
Institut Cartogràfic de
Catalunya

IV La unitat sobre paper: el
Leo Belgicus
En aquesta secció es
presenten una sèrie molt
completa d'exemples de la
representació cartogràfica
de les Disset Províncies com
una unitat, la qual es va
mantenir fins i tot després de
les divisions polítiques
esdevingudes als segles xv1
i xv11 , així com altres mapes
relatius a l'aparició del Leo
Belgicus, una mena
d'emblema d'aquesta imatge
cartogràfica unitària. S'ha
comptat amb la inestimable
col·laboració del senyor
Henk A.M . van der Heijden,

El text que correspon a
aquestes seccions i la
descripció de les peces
exposades es troba al
Catàleg de l'exposició,
publicat en català i castellà, i
que està a disposició del
públic, a la seu de l'ICC.
Horari de l'exposició:
De dilluns a dissabte,
de 10 ha 20 h
Diumenges, de 1O h a 14 h

La temptació
d'Amèrica. Ciutat i
arquitectura a Europa
1893·1960
Barcelona, 19 de febrer-14
d'abril de 1996
El Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona presenta des del
19 de febrer al 14 d'abril de
1996 l'exposició La
temptació d'Amèrica. Ciutat
i arquitectura a Europa
1893-1960, organitzada en
col -laboració amb el Centre
Canadien d'Architecture de
Mont-real.
L'exposició, basada en més
de 350 peces (moltes de les
quals s'exhibeixen al públic
per primera vegada)
procedents de col -leccions
europees i nord-americanes,
analitza la reacció
contradictòria al desafiament
arribat de l'altre costat de
l'Atlàntic, i revela com es van
difondre i adaptar a Europa
els diferents models
americans d'arquitectura i de
planificació urbana. Fent
evident la manera com la
dominació americana ha
modelat la dialèctica
europea, aquesta exposició
inicia una reavaluació d'un
dels principals intercanvis
culturals d'aquest segle i,
per tant, dels fonaments
ideològics del món edificat
en què vivim.
La temptació d'Amèrica es
dividirà en sis apartats que
analitzen aquesta relació
cronològicament:
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- Les metròpolis de l'era
industrial i la imatge
d'Amèrica, 1893-1922.
L'entusiasme de
l'avantguarda europea per
la modernització de les
ciutats americanes a
principis del segle xx i la
seva influència en la
reconstrucció d'Europa
després de la Primera
Guerra Mundial.
- La "pàtria de la indústria",
1915-1935. El
descobriment dels edificis
industrials, el mode de
producció americà i la
seva influència a Europa
en l'americanització de la
fàbrica europea.
- Els reportatges sobre
l'experiència americana,
1920-1935. Els viatges
dels arquitectes europeus
als Estats Units permeten
el contacte més directe
amb l'arquitectura
americana; la seva
percepció esdevé més
personal .
- La captació dels
gratacels; els anys vint. La
transformació dels centres
urbans europeus crea les
condicions propícies per a
la introducció d'edificis de
més alçària, inspirats en
els americans; el gratacel
esdevé una espècie de
solució miracle.
- L'americanisme corrent
dels anys trenta. Amèrica i
Europa s'esforcen per
esborrar les
conseqüències de la crisi
del 1929; els règims
autoritaris -Alemanya,
Unió Sovièticaamericanitzen les seves
ciutats amb gratacels
demostratius i
emblemàtics.
- De l'americanisme a
l'americanització, 1945-1960.
La influència americana
s'expandeix als productes
del consum de masses;
les imatges d'Amèrica es
converteixen en un
material d'investigació i
d'invenció artística.
Entre les obres que
s'exposen figuren dibuixos
originals, projectes
arquitectònics , fotografies,
maquetes, etc. d'autors tan
coneguts com Adolf Loos,
Walter Gropius, Adolf
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Juny
Diferència entre fa precipnació total del mes i el seu valor nonmaf corresponent
Els valors de precipitackl han estat inferiors als valors mitjans a gran part del territori. Els valors més distants
corresponen a les terres de l'Ebre i també, tot i que amb menor quantitat, a l'Alt Empordà. A Osona, a la Garrotxa
1 a part de tes seves comarques limítrofes, les precipitacions han superat els valors normals.

Juliol
Diferència entre la precipitació total del mes i el seu valor nonmal corresponent
Els valors de precipitació han estat inferiors als valors normals. amb l'excepció d'algunes estacions. Destaquem
les majors diferències, que corresponen a les comarques de la Val d'Aran, el Barceklnès i la Garrotxa.

Meyer, Le Corbusier, Man
Ray, Alexandre Rodchenko ,
Mies van der Rohe,
El Lissitzki , Richard Neutra
o Fortunata Depero, així
com diferents documents
{llibres, revistes , etc.).
En cas que necessiteu
material gràfic o informació
complementària cal que us
poseu en contacte amb el
servei de premsa del cecs,
telèfon 412 07 81 .

Dels tres mesos que formen
l'estiu , només ha estat plujós
l'agost, però en ser aquest
mes el que s'utilitza com a
vacances d'estiu per un gran
nombre de persones, la
impressió generalitzada que

Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona

El clima de l'estiu de
1995
L'estiu de 1995 (mesos de
juny, juliol i agost) no va
ser especialment
extraordinari , tant des del
punt de vista tèrmic
(temperatures) com
pluviomètric (precipitacions) ,
tot i que la sensació que
domina és que ha estat molt
plujós.
Juny i juliol van tenir
temperatures superiors i
precipitacions inferiors a les
normals, exceptuant els
voltants d'Osona i la
Garrotxa el mes de juny.

Al mes d'agost les
temperatures van ser
normals, mentre que les
precipitacions foren
superiors a tot Catalunya, a
excepció de l'extrem nordoest. Pràcticament van
haver-hi 15 dies amb
precipitació a gran part de
Catalunya. Pel que fa a la
província de Barcelona, les
precipitacions foren molt
superiors a les normals, en
moltes zones es va superar
el 200% de la precipitació
normal.
A final de juliol, les baixes
pressions tenen dins el seu
radi d'acció tota la península
Ibèrica i comencen les
precipitacions que, amb
petits intervals de bon
temps, van succeint-se al
pas de tàlvegs durant tot
l'agost. Aquests tàlvegs,
amb els fronts freds
associats procedents de
borrasques de l'Atlàntic, van
escombrar el nord de
Catalunya i formaren
depressions relatives sobre
el Mediterrani pròxim ,
forçant llevantades que amb
l'aire fred d'altura, van donar
lloc a freqüents episodis
tempestuosos, principalment
a les conques del Pirineu
oriental.

en resulta és que l'estiu ha
estat molt plujós.
Si es comptabilitza l'estiu
sencer, sí que es pot parlar
d'un balanç positiu quant a
precipitació a gran part de
Catalunya, però tenint en

Agost
Diferència entre la precipitació total del mes i el seu valor nonmal corresponent
Els valors de precipitació han estat molt per sobre dels valors normals, amb l'excepció del nord-oest de Catalunya
i la Cerdanya. Destaquem les diferències més significatives que corresponen a les comarques del Berguedà, Osona,
Bages, Vallès Oriental, Maresme, Garraf i Baix Penedès.
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compte que Lleida ha tingut
precipitacions per sota del
normal, tant a la zona més
plujosa de Catalunya -el
Pirineu occidental- com a la
més seca.
Si s'inclou el mes de
setembre dins de l'estiu
"viscut", la impressió general
és que no ha deixat de
ploure durant tot l'estiu . En
aquest mes s'han superat
els valors normals a tot
Catalunya, exceptuant el
sud de Lleida i Tarragona.
En resum , l'estiu de l'any
1995 ha tingut unes
característiques
meteorològiques no massa
allunyades de les normals.
Les precipitacions van
superar aquests valors
normals, principalment a la
província de Barcelona,
gràcies a les precipitacions
del mes d'agost.

A.M.A.
Centro Meteorológico de
Cataluña

Cartografia topogràfica
comarcal 1 :SO 000
1. Mapa comarcal de
Catalunya 1 :50 000
La finalització de la sèrie
Mapa comarcal de
Catalunya 1:50 000 és un
fet. Aquest projecte va
néixer de la necessitat de
disposar de cartografia a
escala 1:50 000 de les
comarques de Catalunya i,
alhora, de crear una base
cartogràfica numèrica a
aquesta mateixa escala per
tal de poder-la utilitzar en
altres projectes cartogràfics i
de sistemes d'informació
geogràfica.
Cal remarcar que, per
primera vegada i seguint les
tendències més recents de
la cartografia, es pot
disposar d'una sèrie de fulls
amb sentit territorial per a
Catalunya: la unitat de
fraccionament en fulls és la
comarca però, a fi de no
aïllar aquestes entitats
territorials, les terres veïnes
a la comarca en qüestió i
englobades dins el tall
cartogràfic de cada full , es
troben representades amb el
mateix nivell d'informació.
La informació que es

proporciona és completa i
actualitzada quant a
l'orografia, la hidrografia, el
poblament, la xarxa de
comunicacions, la coberta
vegetal , els límits
administratius i els altres
elements que hi ha a la
superfície de la comarca
representada i de les terres
veïnes compreses en el tall
cartogràfic. A més d'una
llegenda detallada, conté
informació complementària.
El seu disseny facilita la
lectura a diferents nivells.
D'una banda, la visió global
es fa possible gràcies al
reforçament gràfic dels
principals elements
configuradors dels paisatge:
- Relleu : ombrejat de les
muntanyes que augmenta
la sensació de relleu .
- Coberta vegetal: coloració
de les principals cobertes .
- Ocupació urbana: tramat
gris per a les illes de
cases, o la seva
generalització.
- Comunicacions: colors
ben diferenciats per als
principals vials.
D'altra banda, la visió de
detall és permesa per l'ús

d'una simbologia i d'una
tipografia de mides prou
reduïdes com per no tacar el
mapa ni destorbar la visió
global, però alhora llegibles
amb una observació de prop
i de ràpida associació amb
els elements reals que
representen . A això
s'afegeix la informació
toponímica, que contribueix
a la identificació dels
elements representats.
La possibilitat de lectura a
aquests dos nivells
comporta un ús ampli
d'aquest mapa: des d'un ús
general fins a un ús
professional.
Pel que fa a l'ús general,
permet disposar, en un sol
full de mides manejables,
d'una entitat perceptible
(la comarca) , identificar
fàcilment els principals
elements configuradors del
paisatge , disposar
d'informació actualitzada
sobre com arribar als llocs
(xarxa de comunicacions) ,
identificar els elements
geogràfics pel seu nom
(topònims) , etc. El disseny
cartogràfic que s'ha dut a
terme persegueix la
consecució d'aquests
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objectius, per mitjà d'un
llenguatge gràfic complet
d'acord amb la seva escala
de representació (1 :50 000) ,
però no excessiu , i que
s'associï fàcilment amb la
realitat.
L'ús professional del mapa
es troba garantit, a més, per
la precisió geomètrica de la
base cartogràfica, reforçada
pel nivell de detall i
d'actualització de la
informació que el mapa
proporciona i per l'ús d'una
simbologia acurada. Amb
aquest nivell de detall
s'intenta aconseguir una
referenciació territorial més
precisa i una millor claredat
del mapa, sense forçar el
llindar d'allò que és llegible
per l'ull humà ni perdre el
caràcter associatiu de la
simbologia respecte a la
realitat que representa.
Al marge de cada full
s'inclouen dades
estadístiques (altitud ,
superfície, població de dret i
codi del DOGC)
corresponents a cada
municipi de la comarca
representada; a més del
llistat de noms i
coordenades dels vèrtexs
geodèsics, hi ha un mapa
guia de la comarca amb la
situació dels municipis.

2. Atles topogràfic de
Catalunya 1 :SO 000
L'Atles topogràfic de
Catalunya 1:50 000 és fruit
del conveni de col-laboració
signat entre l'Institut
Cartogràfic de Catalunya i
Enciclopèdia Catalana SA.
L'obra té com a base
cartogràfica els treballs
realitzats per a la publicació,
per part de l'Institut
Cartogràfic de Catalunya,
del Mapa comarcal de
Catalunya 1:50 000. Aquesta
informació ha estat
actualitzada per a aquesta
obra amb la incorporació
dels darrers canvis en la
xarxa viària i en els noms
oficials d'unitats de població.
L'Atles es publica en tres
volums. Cada volum conté
de forma sencera un
determinat nombre de
comarques. El
fraccionament dels volums
s'ha fet mirant de conjuntar
criteris diferents: presentació
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en tres volums de gruix
semblant; regularitat en la
forma de les àrees
geogràfiques que resulten
de la partició, i disposar, en
un mateix volum , de
comarques que tenen un
cert nivell d'i nterrelació.
Tenint en compte aquests
tres punts, el resultat ha
estat:
Volum 1. Part nord-est de
Catalunya: Alt Empordà,
Baix Empordà, Baix
Llobregat, Barcelonès ,
Garrotxa, Gironès,
Maresme, Osona, Pla de
l'Estany, Ripollès, Selva,
Vallès Occidental i Vallès
Oriental (13 comarques) .
Volum 2. Part centre-sud de
Catalunya: Alt Camp , Alt
Penedès , Anoia, Baix Camp ,
Baix Ebre, Baix Penedès,
Conca de Barberà, Garraf,
Garrigues, Montsià, Pla
d'Urgell , Priorat, Ribera
d'Ebre , Segarra, Segrià,
Tarragonès , Terra Alta i
Urgell (18 comarques) .
Volum 3. Part nord-oest de
Catalunya: Alta Ribagorça,
Alt Urgell, Bages , Berguedà,
Cerdanya, Noguera, Pallars
Jussà, Pallars Sobirà,
Solsonès i Val d'Aran (1 O
comarques).
A les guardes de cada
volum hi ha representat un
esquema guia de la
distribució de les
comarques, per als tres
volums , i la llegenda general
emprada per a la
interpretació dels signes
convencionals, per tal
d'orientar-se millor. A més,
cada volum inclou un estudi
introductori on es troben

especificades les claus i
referències que faciliten i
justifiquen una lectura
correcta i àmplia de l'obra,
com també una referència a
les diverses fases dels
treballs efectuats per
l'Institut Cartogràfic de
Catalunya fins a l'actual
representació de la
cartografia per a aquesta
obra.
El contingut cartogràfic de
l'Atles topogràfic de
Catalunya 1:50 000 s'extreu
de la base cartogràfica
digital 1:50 000 de l'ICC. El
llenguatge gràfic i el
contingut de l'atles és el
mateix que el del Mapa
comarcal de Catalunya
1:50 000, mapa que també
s'extreu de la base
esmentada. La diferència
entre els dos documents és
de forma i de certs elements
de referència.
Si el mapa comarcal es
presenta amb 41 fulls de
mides variables (1 full per
comarca), l'atles topogràfic
es presenta amb 328
pàgines de cartografia,
pàgines que s'han generat a
partir d'una malla regular
amb talls de 26 x 18 cm . A
les vores la malla regular
definia alguns fulls amb
escassa superfície terrestre ;
la representació d'aquestes
superfícies s'ha fet en
pàgines contigües, dins de
finestres.
D'altra banda, els fulls de
l'atles contenen més
elements de referència: la
quadrícula de la projecció
UTM amb interval d'1 km (en
lloc dels 5 km del mapa
comarcal) , marques de les

coordenades geogràfiques
cada 5' i referències internes
de l'atles (pàgines veïnes i
quadrícula de designació
alfanumèrica per a la
localització des de l'índex
toponímic, que té al voltant
de 60 000 entrades).
Per acabar, i pel que fa a la
seva difusió, cal remarcar
que el ressò i l'acceptació
que ha experimentat l'obra
permet afirmar que la visió
cartogràfica que tenen els
ciutadans de Catalunya del
seu territori és comparable a
la que tenen els ciutadans
dels països més avançats
del món. Aquesta afirmació
es basa d'una banda, en
l'elevada distribució, que ha
permès arribar a un gran
nombre de lectors, i d'altra
banda, per la gran quantitat i
diversitat d'informació que
es presenta i que possibilita
una consulta diversa: la
recerca i la situació dels
llocs, el seguiment de les
rutes, la consulta de
topònims, la ràpida
visualització dels accidents
geogràfics, etc.

E.M.C.
Institut Cartogràfic de
Catalunya

Calendari per al 1996
El calendari que ha preparat
l'Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC) per a l'any
1996 és dedicat a un tema
cartogràfic, seguint
l'objectiu i la pauta dels
calendaris anteriors. En
aquesta ocasió porta el títol
Portolans de l'escola

mallorquina (s. XVI-XVII).
La idea de presentar cartes
nàutiques va néixer arran de
l'exposició sobre cartes
portolanes que l'ICC va
presentar al Saló dellinell
de Barcelona durant la
celebració de la 17a
Conferència Cartogràfica
Internacional (ICAIACI), duta
a terme a Barcelona el
setembre de 1995. En
aquesta exposició, que va
estar oberta des del 6 de
setembre fins al 15 d'octubre
de 1995, es recollien gairebé
la totalitat de cartes
nàutiques (portolans)
localitzades i conservades a
Espanya avui dia.
Aquest calendari que, com
el seu nom indica, recull
alguns dels portolans
realitzats per la destacada
escola mallorquina, permet
de conèixer uns documents
força bonics que en algun
cas van servir realment per
navegar i altres van ser
elaborats únicament amb
finalitats artístiques.
Les peces, tal com s'indica a
la descripció a cada làmina,
es troben a diferents
institucions espanyoles, a
les quals cal agrair que ens
hagin facilitat la seva
reproducció per al nostre
calendari . Aquestes
institucions són : el Museu
Marítim de Barcelona, la
Biblioteca Pública del
Estado (Toledo), la
Biblioteca Vivot de Palma de
Mallorca, el Museo Naval de
Madrid, la Biblioteca General
i Històrica de la Universitat
de València, la Fundación
Bartolomé March Servera de
Palma de Mallorca i la
Biblioteca Nacional de
Madrid.
En total es presenten 12
peces (una per làmina) i a la
portada s'ha fet un mosaic
de diferents roses dels vents
recollides en algunes peces.
El calendari de 1996 de
l'Institut Cartogràfic de
Catalunya, alhora que
ofereix unes belles imatges,
contribueix a reforçar el
coneixement d'aquests
interessants documents
cartogràfics històrics.

E.M.C.
Institut Cartogràfic de
Catalunya
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Ensenyes
acionals de
atalunya
per

Lluís Domènech i
Montaner
Edició facsímil, amb un pròleg de Martí de
Riquer, de l'edició de 1936 avui introbable:
obra amb més de dues-centes iI-lustracions
acolorides a mà. Llegendes, tradicions i
història dels signes nacionals catalans: les
barres de la Casa Reial de Barcelona,
la bandera, l'escut, els emblemes reials
i la creu de Sant Jordi. El pròleg de
Martí de Riquer actualitza l'obra
de Domènech i Montaner.
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TEXTOS EN CASTELLANO
La teledetección
en el Instituto
Nacional de
Meteorología
Situación actual
Marcelino Manso Rejón
Jefe del Servicio de Teledetección

Instit11to Nacional de Meteorologia (INM)

La necesidad de observaciones

atmosféricas
Las actividades de los servicios meteorológicos tienen como objetivos fundamentales, que justifican su razón de ser:
a) La protección de la vida y los bienes.
b) La protección del medio ambiente.
e) La eficaz planificación de las activi dades sensibles al estado de la atmósfera.
Para realizar de manera efectiva esas funciones es necesario, en primer lugar y como
condición indispensable, que los servici os meteorológicos reciban y/o generen datos de
observación que permitan conocer con la mayor
exactitud posible el estado de la atmósfera en
un instante determinada ; estas observaciones
son los datos de partida para:
La confección de los anilisis de las diferentes variables meteorológicas y la predicción
de su evolución por medio de los modelos
de predicción numérica del tiempo.
La diagnosis del estado de la atmósfera y la
predicción de su evolución a muy corto plazo
utilizando modelos conceptuales y técnicas
de extrapolación.
La confección de los estudios estadísticos y
climatológicos que permitan la inteligente
interacción entre las actividades humanas y
el medio an1biente, favoreciendo una eficaz
explotación y conservación de éste.

Naturaleza del problema
Los diferentes procesos que tienen lugar
en el seno de la aonósfera involucran un amplio
espectro de escalas espacio-temporales; por
ejemplo, miles de kilómetros y varios días en
el caso de las ondas baroclinas, o pocos kilómetros y del orden de una hora en el caso de
las tonnentas. Asociada a ello existe una estrecha relación entre el tipo de fenómeno atmosférico que se quiere monitorizar porgue se
pretende predecir su evolución y las características (resolución espacial y temporal, y cobertura geogr:ífica) de los datos de observación
convenientes para abordar con cierta garantía
de éxito estas tareas.
El estudio de la atrnósfera es una actividad global, tanto en la vertiente de la meteorología como en la del clima, por lo que para
su comprensión, y para la predicción de la evolución de este complicada sistema que es la
atmósfera, se necesitan datos globales aun en
el caso de que nos preocupe únicamente una
zona geogr:ífica concreta, limitada, por ejemplo, a un estado . Así, por ejemplo, para poder
realizar predicciones meteorológicas a medio
plazo (3 a 1O dí as) es necesario alimentar a los
modelos de predicción numérica del tiempo
con datos de observación que den cuenta del
estado de la atmósfera en toda su globalidad;
esta necesidad de una observación global es
aún mas evidente si queremos abordar el estudio del sistema climatico global, cuya monitorización es una necesidad crucial para evaluar
y predecir su posible cambio con el fin de
poder tomar en tiempo y forma decisiones tendentes a minimizar sus posibles impactos negativos (calentamiento global, subida del nivel
del mar, cambios en los regimenes de precipitación, etc.).

El problema de los fenómenos meteorológicos de tipo acelerado, ciclo de vida relativamente corto y escala espacial reducida -entre
decenas y centenas de kilómetros (caso en el
que se encuentran los sistemas convectivos de
mesoescala responsables de las lluvias torrenciales otoñales en las regiones costeras mediterraneas y las galemas típicas del Cantabrico)no se puede abordar si no se dispone de sis temas de observación que proporcionen datos
muy frecuentes tanto en la escala temporal
como en la espacial, que posibiliten la detección de su génesis y puedan emplearse para la
predicción, esta vez necesariamente a muy corto
plazo, de su evolución y desplazamiento.
La ingente tarea de observación y toma
de datos necesaria para que un servi cio meteorológico cu mpla las funciones que tiene encomendadas no puede:
ni ser abordada por ningún estado en solitario,
ni estar basada exclusivamente en técnicas
de medida in situ.
El primer hecho ha sido el motivo principal de la importancia que desde los inici os de
la meteorologia operativa tiene la cooperación
internacional, al cua! alcanza su mayor exponente en el programa fundamental de la
Organización Meteorológica Mundial: el
Programa de la vigilancia meteorológica, y en
su elemento clave: el Sistema mundial de observación meteorológica. Este programa de cooperación funciona en tres ambitos: mundial,
regional y nacional.

El papel de la teledetección
Las medidas de los par:ímetros meteorológicos tales como la temperatura, humedad,
viento, etc., se obtienen nonnalmente colocando el instrumento o equipo de observación
en el lugar donde queremos medirlos. Estos
sensores van colocados en garitas meteorológicas, para el caso de observaciones en superficie, o transportados en un avión o en un
globo-radiosonda, si lo que querem os es observar la estructura vertical de la atmósfera. Este
tipo de medidas se denominan in sitrJ.
Sin embargo, no es viable tener desplegada una red de puntos de observación con instrumentación de este tipo para alcanzar los
requerimientos de resolución espacial y temporal y cobertura geografica indispensables para
satisfaccr las necesidades de observación que
plantea la meteorologia. (Piénsese que las tres
cuartas partes del planeta corresponden a los
océanos y mares, y que la mayor parte de las
tierras emergidas estan despobladas, así como
en el formidable gasto económico que supondría poner en marcha y mantener de forma
operativa un sistema de observación basado en
medi das i11 situ) . Por ello ha sid o necesari o
potenciar el uso de las técnicas de teledetección o de medida a distancia.
El concepto de teledetección se basa en la
idea de un dispositiva que cuando esci colocada en un lugar dado es capaz de proporcionar una descripción de las propiedades fisicas
que caracterizan a un segundo lugar. La teledetección se basa en instrumentación que puede
medir los resultados de la interacción de las
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ondas, fundamentalmente las electromagnéticas, con un volumen o región de la atmósfera, y en las técnicas que permiten inferir de
estas medidas las variables fisicas que caracterizan el estado de esa región. Si estas ondas estan
generadas por el propio sistema de teledetección, este se denomina activo; si las ondas estan
generadas por la atmósfera o cualquier otra
fuente natural, por ejemplo el Sol, el sistema
se denomina pasivo.
La instrumentación típica son los radiómetros, espectrómetros y los sistemas radar;
equipos todos ellos bien conocidos en la primera mitad de este siglo. Sin embargo, no ha
sido hasta el cuarto final de este siglo cuando
el extraordinario potencial de la teledetección
se ha desarrollado de una forma impresionante debido a dos hechos fundamentales:
el desarrollo de la tecnologia aeroespacial y
de la capacidad de poner en órbita satélites
artificiales, y
el progreso extraordinario habido en las tecnologias de la informatica y las comunicaciones.
Los satélites han proporcionado a los equipos de teledetección una plataforma privilegiada para la observación de la atmósfera y del
medio ambiente a escala planetaria; las modernas tecnologías de la información han proporcionado la capacidad para procesar y
transmitir el impresionante volumen de datos
recogidos.
La respuesta del lnstituto Nacional
de Meteorología
Consciente de la importancia de la teledetección para el cumplimiento de sus misiones, el Instituto Nacional de Meteorología
incluyó como elementos clave de su Plan de
innovación tecnológica, iniciado en 1983, el
despliegue y la puesta en operación de:
Un avanzado sistema de recepción y procesarniento de la información procedente de
satélites meteorológicos.
Una red de radares meteorológicos con capacidad doppler y cobertura nacional completa.
Una red de detección de rayos.

Ademis, se dieron los pasos necesarios para
que España se integrara como miembro en la
Organización Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) desde
el inicio de las actividades de ésta, en 1986.
Los satélites meteorol6gícos
Los satélites meteorológicos constituyen
el subsistema espacial del sistema mundial de
observación, y su principal objetivo es completar la información facilitada por el subsistema de superficie de una forma económicamente
viable.
Los actuales satélites meteorológicos se
clasifican en dos grupos atendiendo a las características de su órbita: los polares y los gebestacionarios.
Los satélites polares orbitan a una altitud
de alrededor de 850 krn pasando cerca de los
polos (plano de la órbita aproximadamente perpendicular al piano ecuatorial). Tardan del orden
de cien minutos en describir una órbita completa y, debido a la rotación de la Tierra, cada
órbita cruza el ecuador unos 25 grados de longitud mas al oeste què la anterior. Los satélites
de este tipo pueden observar la totalidad de la

Tierra cada doce horas; proporcionan, pues,
una cobertura global y, ademas, relativamente
detallada.
Los satélites geoestacionarios estan localizados a una altitud de 36 000 km y su órbita ·
esta contenida en el plano ecuatorial. Su período orbital coincide con el de rotación de la
Tierra, de forma que permanecen pricticamente inmóviles con respecto a ella: desde el
satélite se ve siempre la misma zona terrestre.
Un satélite geoestacionari o puede ver una zona
circular que representa mas de un cuarto de la
superficie terrestre, de forma que con los cinco
satélites gesoestacionarios nominales se tiene
una cobertura casi global; la excepción son las
zonas polares. Estos satélites proporcionan información muy frecuente de la zona de cobertura y son, por ello, esenciales para las predicciones
a muy corto plazo.
Los dos tipos de satélites meteorológicos
son en gran medida complementarios. Los satélites meteorológicos geoestacionarios proporcionan medidas y una vigilancia pr:ícticamente
continua en las zonas tropicales y templadas; y,
por otro lado, los satélites meteorológicos polares proporcionan cobertura global con mayor
detalle y precisión, si bien con menor resolución temporal.
El sistema teórico de satélites meteorológicos est:í formado por:
- Tres satélites de órbita polar:
• Dos de la serie TIROS-NOAA proporcionados por los Estados Unidos de
América.
• Uno de la serie Meteor proporcionado por
la antigua URSS.
Cinco satélites de órbita geoestacionaria:
• Un Meteosat proporcionada por EUMETSAT y posicionado en 0° de longitud.
• Dos GOES proporcionados por los Estados
Unidos de América y posicionados en
75°W y en 135°W.
• Un GMS proporcionada porJapón y posicionada en 140°E.
• Un GOMS proporcionado por la Comunidad de Estados Independientes y posicionada en 75°E.
Este sistema nominal se ve modificado por
varios motivos. Así, por ejemplo, durante el
período de transición habido entre la serie de
satélites GOES y los recientísimos GOES-Next
sólo quedó operativa un satélite GOES, el último de la serie antigua. La consecuente falta de
observaciones desde satélite en la..costa atlantica de América que esto ocasionó se pudo evitar mediante un acuerdo entre EUMETSAT
y los Estados Unidos de América para desplazar un satélite Meteosat de reserva, primero
hasta la posición 50°W y posteriormente a
75°W. El primer GOMS, denominado Elektro1, se lanzó a finales de octubre de 1994. Hasta
ahora las observaciones en su zona teórica de
cobertura las ha venido realizando un satélite
mixto de comunicaciones y de meteorologia,
el INSAT de la India. En la figura 1 se muestra la configuración nominal actual del Sistema
de satélites meteorológicos.

Dos programas de satélites meteorol6gicos
de importancia relevante para el Instituta
Nacional de Meteorología
Por su importancia para la meteorologia
en España se describen a continuación los programas Meteosat y TIR OS-N.

Programa Meteosat
El Programa Meteosat se inicia como proyecto de participación facultativa de la Agencia
Espacial Europea; el primer satélite se lanza a
finales de 1977 y fue un elemento esencial que
contribuyó al éxito del primer experimento
meteorológico mundial, uno de los experimentos científicos internacionales de mayor
envergadura en la historia, realizado durante
los años 1978 y 1979. Una vez demostrada la
utilidad del programa y creada una comunidad
de soci os interesados en su continuación, aquél
pasa a ser responsabilidad del organismo
EUMETSA T a partir de 1986.
La principal misión de Meteosat es la toma
de im:ígenes en tres bandas o canales del espectro electromagnético. El instrumento encargado de esta misión es un radiómetro de
exploración por bartido giratorio típico de los
satélites meteorológicos geoestacionarios estabilizados por rotación, como es el caso de
Meteosat.
Cada treinta minutos el radiómetro proporciona información renovada sobre la porción del globo terrestre accesible desde la
posición del satélite, un disco de 65° centrado
en el punto de corte del ecuador con el meridiano 0°, en dos bandas infrarrojas y una visible del espectro electromagnético. La imagen
1, que muestra una imagen Meteosat en el canal
visible, da una idea de la cobertura proporcionada por este satélite.
Esta información es transmitida a tierra,
donde es procesada en el Centro de Operaciones
de Meteosat en Darrnstadt (Alemania) y difundida a los usuarios, según unos horarios y formatos preestablecidos, a través del propio satélite
por medio de dos emisiones: la emisión digital (adecuada para una utilización cuantitativa
de la información), para la que en la actualidad
existen unas cien estaciones de usuario , y la
emisión analógica (adecuada únicamente para
una utilización cualitativa), para mas de mil
estaciones de usuario.
El Instituta Nacional de Meteorologia dispone y opera en la actualidad:
Una estación de recepción principal en la
sede central a la que esta asociado un potente sistema informatico de proceso de las im:ígenes que tiene conexiones con los diez
centros regionales con responsabilidades de
predicción.
Mas de ochenta estaciones de recepción
secundarias, la mayor parte instaladas en las
principales oficinas meteorológicas (fundamentalmente de aeropuertos y bases aéreas),
y operando el resto como reserva autónoma geograficamente distribuida del sistema
principal de recepción y proceso.
Las imagenes son usadas directamente por
los servicios meteorológicos para la confección
de los anilisis meteorológicos cl:ísicos y para la
vigilancia meteorológica y predicción a muy
corto plazo; aprovechando la gran ventaJa de
disponer de información actualizada cada treinta minutos es posible realmente vigilar la evolución de la atmósfera y de las formaciones
nubosas.
Pero, adem:ís, esas im:ígenes son objeto de
posterior proceso con el fin de obtener productos que proporcionen información cuantitativa. Entre estos productos derivados tienen
gran importancia, por su utilidad para la confección del anilisis de partida en los modelos de

predicción numérica del tiempo, los vectores
viento calculades a partir del desplazamiento de
los elementos nubosos en imagenes sucesivas.
También es necesario mencionar la contribución de Meteosat a dos proyectos internacionales cuya importancia se ha visto realzada
con motivo del interés despertado por el posible cambio climatico global: el proyecto internacional de climatologia de la nubosidad y el
proyecto de climatologia global de la precipitación, para los que Meteosat proporciona los
datos en su area de cobertura.
Programa TIROS-N
Este programa estadounidense de observación de la atmósfera y el medio ambiente
desde órbita polar es el actual sucesor del programa TIR OS iniciado en 1960. Consta de dos
satélites que orbi tan alrededor del globo a una
altitud de unos 8SO km con pianos orbitales
aproximadamente perpendiculares al ecuador
y perpendiculares entre sí, de forma que cada
seis horas uno de estos satélites repite la observación en una región determinada.
La desventaja de la escasa resolución temporal de la información que ofrecen estos satélites, doce horas para cada satélite contra los
treinta minutos típicos de un satélite geoestacionario, es compensada por una serie de ventajas, tales como:
a) Proporcionar una cobertura geogcifica global. En efecto, cualquier punto del globo
es observado dos veces al día por cada satélite de es te tipo, incluyendo las zonas polares, que ningún satélite geoestacionario
puede cubrir.
b) Generar información de mayor calidad ·
radiométrica y resolución geométrica y
espectral. Como consecuencia de orbitar
relativamente cerca de la superficie terrestre, 8SO km contra los 36 000 km de un
satélite geoestacionario, la energia electromagnética emitida y reflejada por la Tierra
llega a los radiómetros embarcades con
mayor intensidad, y el ruido de los equipos
tiene menor importancia relativa.
Los satélites TIROS-N estan estabilizados mediante un sistema que controla la dirección de sus tres ejes principales, y sus radiómetros
embarcades recogen permanentemente información de la Tierra. Esta información es transmitida en tiempo real para usuarios locales
dentro del campo de visión del satélite en dos
tipos de emisiones: la emisión digital HRPT y
la emisión analógica APT; y, ademas, también
es almacenada a bordo para ser transmitida cuando el satélite esté dentro del campo de visión
de las estaciones principales.
Ellnstituto Nacional de Meteorologia dispene en la actualidad para operar de una estación de recepción de la emisión digital HRPT
en la sede central y de mas de cuarenta estaciones secundarias para la recepción de la emisión analógica APT, con la misma estrategia
que la apuntada al comentar las estaciones del
sistema Meteosat.
Desde el punto de vista de la observación,
el satélite tiene dos misiones: la de toma de
imagenes en tres bandas infrarrojas y dos visibles del espectre electromagnético, llevada a
cabo por el radiómetro AVHRR, y la de obtención de medidas de la temperatura y humedad
en capas atmosfericas a distinta altitud, misión
de sondeo atmosferico llevada a cabo por el

conjunto de tres instrumentes agrupades hajo
el acrónimo TOVS.
La misión de sondeo es realmente importante y mediante ella es posible obtener información de la distribución vertical de temperatura
y humedad de la atrnósfera con una resolución
espacial en la horizontal de alrededor de 100 km
(dependiendo de las condiciones de nubosidad) y una resolución temporal de seis horas
(cuando operan los dos satélites). La calidad de
los perfiles de temperatura y humedad obtenidos mediante el procesado de los datos TOVS
no es tan buena como la obtenida mediante
sistemas de observación in situ, radiosondeos
con globo. Pero seria económicamente inviable mantener un sistema de observación basado en radiosondeos con la cobertura y
resolución proporcionadas por el sistema TOVS,
sobre todo teniendo en cuenta que los océanos cubren las tres cuartas partes del planeta y
que gran parte de las superficies emergidas escin
desiertas. Como consecuencia de las primeras
pruebas de sondeos por satélite, a mediades de
la década de los 70, los estadounidenses tomaren la decisión, sin lugar a dudas histórica, de
comenzar a retirar del Atlintico todos sus buques
de observación meteorológica.

Sistema prindpal de recepci6n y aprovechamiento
de datds de satélites meteorol6gicos del Instituta
Nacional de Meteorolog{a
El Instituto Nacional de Meteorología
opera un potente sistema de recepción y procesamiento de la información digital proporcionada por los satélites meteorológicos.
El sistema consta de:
Los sistemas de antenas y cadenas de electrónica para la recepción de las emisiones
digitales en alta resolución Meteosat PDUS
y TIROS-N HRPT; próximamente se
modificara el sistema de recepción que estuvo operando con la anterior generación de
satélites geoestacionarios estadounidenses
GOES para posibilitar la recepción d~ las
emisiones digitales de los novísimos GOESNext.
El sistema informatico para almacenarniento, proceso y explotación operativa de los
da tos procedentes .de los satélites en combinación con todo tipo de información meteorológica. Entre la información contenida en
esta extensa base de datos meteorológicos
continuamente actualizados estin: los resultades de los modelos de predicción numérica del tiempo, informes de observación de
estaciones convencionales y automaticas,
información radar, información de la red
de detección de rayos, información de oleaje y estado del mar procedente del satélite ERS-1, etc.
- Las estaciones de trabajo que, en número de
2S, estan distribuidas en las distintas dependencias de la sede central del INM y de los
centros meteorológicos regionales.
En la foto 1 se muestran distintes componentes del sistema: antena Meteosat, cadenas de recepción de datos de satélite y una
estación de trabajo.
Las imagenes recibidas son utilizadas en
tiempo real por los meteorólogos del INM
como soporte basico para las tareas de predicción y vigilancia del tiempo. Así, las imagenes
son presentadas en las pantallas de las estacio-

nes de trabajo en forma de animación y utilizando diferentes realces que hacen mas evidentes determinadas características de los
sistemas nubosos.
En la imagen .2 se muestra una imagen
Meteosat en el canal infrarrojo térrnico centrada sobre Baleares a la que se ha aplicado un
realce en falso color que indica las diferentes
temperaturas de las cimas del sistema nuboso.
En la imagen 3 se muestra, realzada, la estructura externa de dos sistemas convectivos de
mesoescala en el Mediterrineo.
El proceso de la información de satélite
que se realiza habitualmente de forma operativa en el INM incluye la generación de una
extensa relación de productes derivades útiles
tanto para las tareas de predicción y vigilancia
del tiempo como para el estudio del sistema
climatico. Se relacionau a continuación algunes de ellos:
- Obtención de vectores viento a partir ·del
desplazamiento observado en las estructuras
nubosas de imagenes Meteosat consecutivas.
En la imagen 4 se muestran los vectores viento calculades de esta forma para el día S de
octubre de 1994 a las 12.00 UTC (tiempo
universal coordinado); en amarillo se presentau los vientos correspondientes a niveles bajos, en azul a niveles medios, y en
magenta a niveles altos.
- Estimación de la intensidad y probabilidad
de precipitación a partir de parejas de canales visible e infrarrojo de Meteosat. En la
imagen S se muestra la probabilidad de precipitació o según niveles, calculada de este
modo para el día 2 de diciembre de 1994 a
las 11.20 UTC.
- Cilculo de índices de vegetación a partir de
la pareja de canales VIS1 y VIS2 del radiómetro AVHRR del satélite TIROS-N. En
la imagen 6 se muestra este producte para el
día 23 de marzo de 199S; la gama de colores indica el mayor o menor grado de absorción de la radiación fotosintéticamente activa
(nulo para los tonos rojos y miximo para los
verdes Y. azules; la zona oscura de los Pirineos
indica la presencia de nieve o nubosidad).
- Obtención de perfiles de temperatura y humedad y estimación del contenido total de ozono
a partir de los datos del sistema TOVS de los
satélites TIROS-N. La figura 2 presenta un
mapa con la distribución del contenido total
de ozono en la columna atrnosferica obtenido de esta forma para el día 1 de julio de 1994;
las cifras representau unidades dobson.
Radares meteorol6gicos
Si los satélites meteorológicos perrniten
cubrir de forma pricticamente continua grandes extensiones atrnosféricas y proporcionau
información sobre la zona superior y estructura externa de las formaciones nubosas, los radares son el complemento adecuado y eficaz por
su capacidad de proporcionar información sobre
la estructura interna y distribución de la precipitación en el interior de las nubes.
Las observaciones efectuadas por el radar
son esenciales para la detección, seguimiento
y predicción del movimiento y evolución de
fenómenos meteorológicos de caricter violento, fundamentalmente los relacionades con las
tormentas. Ademis, las actuales técnicas de procesc perrniten la obtención ·de valores cuantitativos de elementos específicos de gran interés,
tales como la lluvia o el viento.

El radar como sistema activo de teledetecci6n
La forma en que un radar de vigilancia
meteorológica pennite escudriñar el interior de
los sistemas nubosos y localizar las regiones en
que se inicia la formación de la precipitación,
así como el aumento o disrninución de su intensidad y los desplazarnientos de ésta (tanto en la
vertical como en la horizontal), es la siguiente:
- El equipo genera frecuentes (del orden de
doscientos cada segundo) impulsos cortos
(del orden del rnicrosegundo de duración)
de energia en el rango de las radiofrecuencias del espectro electromagnético (longitudes de onda centimétricas) .
- Esta energia es concentrada en un haz muy
estrecho por una antena que sucesivamente
va enfocando a distintas radiales (mediante un
sistema de rotación continuo) y en distintas
elevaciones (mediante un sistema de elevación
por saltos cada vez que se completa un giro
en azimut); de esta forma el radar realiza una
exploración volumétrica completa de todos
sus alrededores, obteniendo información tanto
en la horizontal como en la vertical.
La energia radiada interacciona con el medio,
las nubes y la precipitación (blancos), siendo retrodispersada de nuevo hacia la antena
(eco); la energia devuelta depende del tipo
y tamaño de los elementos que componen
la nu be. Es despreciable para las gotitas típicas de nube, radio del orden de 10 rnicras,
pero ya es importante para las gotas o elementos de precipitación, radio típico de una
gota de lluvia de 1 milimetro.
- De la posición en azimut y elevación de la
antena y del tiempo de retraso desde que se
ernite el pulso hasta que se recibe el eco, el
equipo radar deduce la localización en el
espacio de los blancos, y por la intensidad
del .eco devuelto hace una estimación de la
cantidad de precipitación existente.
La red de radares del Instituto Nacional

de Meteorolog{a
La red de radares meteorológicos del INM
esci formada por quince sistemas radar distribuidos por la geografia española de forma que proporcionen una cobertura nacional completa.
En la figura 3 se muestra la cobertura radar
final de la red. Aún no han entrado en operación, por encontrarse en distintas fases de instalación, los radares correspondientes a Milaga,
Almeria y Baleares.
Cada uno de los sistemas radar esta compuesto por:
- El propio equipo radar, instalado en campo
abierto en un emplazarniento elevado con
respecto a sus alrededores para que su cobertura espacial no quede muy reducida por apantallamientos debidos a nuestra compleja
orografia. En la foto 2 se muestra un emplazarniento radar típico, el correspondiente al
radar meteorológico de Extremadura, instalado en Sierra de Fuentes (Caceres) .
- El sistema de control y proceso de la información radar. Basado en un ordenador instalado en la sede del centro meteorológico
regional mas cercano al equipo radar.
- Un sistema de radioenlace que comunica el
ordenador de control y proceso con el equipo radar.
La red de radares del INM posee tres características que la hacen de las mas avanzadas a
nivel mundial; estas son:

- Los equipos dotados de capacidad doppler;
esto pennite medir, ademas de la intensidad
de los ecos, su velocidad de desplazarniento
y la turbulencia. Por otra parte, esta capacidad pennite la discrirninación automatica de
los ecos fijos , que son generalmente no
meteorológicos.
- El elevado grado de automatismo y la capacidad de control sobre el equipo radar que
esta operando en un emplazarniento geograficamente remoto.
La generación de mosaicos nacionales con
la información radar y productos derivados
generados por cada uno de los distintos sistemas radar.
El trabajo en red y la generación de mosaicos nacionales son fundamentales para las tareas operativas propias del INM. Así, se puede
tener información redundante de los sistemas
precipitantes que son observados de forma
simultanea por varios radares, y se dispone de
información de estos sistemas antes de que penetren en la zona de cobertura del radar local.
Operación del radar
Cada sistema radar trabaja de forma automatica según un esquema prefijado que se puede
definir y variar de modo relativamente flexible. En la actualidad el esquema de operación
es definido por ciclos de diez rninutos, y en
cada uno de estos ciclos se realizan dos expioraciones distintas y, en cierto modo, complementarias:
- Una exploración en modo "sólo amplitud".
En ésta el radar utiliza veinte elevaciones distintas, desde O hasta 25 grados, y da información con un alcance en la radial de hasta
240 km.
Una exploración en modo doppler. En esta
exploración se obtiene, ademas de la información de la amplitud o intensidad de los
ecos, información sobre la velocidad de desplazarnien~o de éstos y sobre la turbulencia.
En este caso el alcance en la radial esta reducido a 120 km.
Productos generados por la red de radares
del INM
La generación de productos de la red se
realiza a dos niveles: a nivel regional, utilizando la información tomada por el equipo radar
asociado, y a nivel nacional, con la composición de la información tomada por el conjunto de radares y su combinación con la
información obtenida de los satélites meteorológicos.
Nivel regional: El equipo radar detecta y
localiza los ecos de precipitación y detennina
sus características; y, de forma continua, va
mandando esta información obtenida al ordenador instalado en el centro regional. Éste recibe los da tos y genera las siguientes imagenes o
productos radar:
Cortes horizontales que informan de la distribución e intensidad de la precipitación a
distintas alturas (basta doce cortes horizontales en altutas que van desde el nivel inferior,
o ras del suelo, hasta una altura de 12 km) .
lmagenes integradas que sintetizan toda la
información contenida en el conjunto de
cortes horizontales, como el echotop o altura maxima de los ecos de precipitación, la
imagen con los m:íximos de precipitación
(independientemente de la altura a la que se

encuentren), y la imagen con la altura a la
que se encuentran esos maximos.
Imagenes con productos derivados de la
exploración en modo doppler, que tiene la
ventaja de proporcionar una resolución geomé~rica de 1 km frente a los 2 km de la operación en modo "sólo amplitud", y que
ademas de facilitar la intensidad de los ecos
también informa de su velocidad de desplazarniento y de la turbulencia.
Mención especial, por su interés, merecen los
siguiente productos:
Las imagenes de estimación de la precipitación acumulada (una estimación del agua que
ha caído a tierra). És tas son calculadas de
forma horaria; mediante el procesado de la
información generada en las seis últimas expioraciones realizadas, el sistema calcula una estimación de la cantidad de precipitación
acumulada; después, con estas acumulaciones horarias, se calculan las precipitaciones
acumuladas en intervalos de seis y de 24 horas.
La imagen de extrapolación de los ecos. Con
una pareja de imagenes previas, el sistema
calcula la velocidad de desplazarniento de los
ecos de precipitación y genera una estimación de su posición en un futuro próximo.
Con el fin de ilustrar algunos de estos productos se incluye una serie de imagenes correspondientes a diferentes radares y situaciones
meteorológicas.
Radar de Madrid, 11 de octubre de 1993.
La imagen 7 (a, b, e, d, e y t) muestra el paso
de un frente de lluvias por el centro de la península, tal como fue visto por el radar de Madrid
en operación doppler. Las imagenes a, e y e
muestran el campo de reflectividades radar, para
el nivel de altura mas hajo, a las horas 14.27,
14.57 y 15.27 UTC; en la secuencia temporal
se observa el paso del frente de lluvias sobre
Madrid. Las im:ígenes b, d y f muestran el campo
de velocidades radiales para las rnismas horas;
en la secuencia temporal se observa el giro de
viento que acompaña el paso del frente.
Radar de Valencia, 15 de junio de 1992.
La imagen 8 (a, b y e) muestra una situación
de tormentas en el levante observadas por el
radar de Valencia. La imagen a muestra, para
las 17.1O UTC, el campo de reflectividades
radar a una altitud de 2,5 km y, en las solapas, los cortes verticales según las líneas que
aparecen en ella; en estos cortes se evidencia
la estructura vertical de la fuerte tormenta que
hay al sur de la provincia de Castellón. En la
imagen b se observa con mas detalle, mediante la operación en modo doppler, el campo
de reflectividades a las 17.07 UTC que alcanza hasta 60 dbZ en el centro de la tormenta.
En la imagen e se muestra el campo de velocidades radiales, para esa rnisma hora. La existencia de velocidades radiales de signo opuesto
(ton os amarillos y verdes separa dos por la línea
blanca) en la zona de la tormenta pone de
manifiesto la confluencia de vientos que la
alimenta.
Radar de Barcelona, 9 de agosto de 1992.
La imagen 9 (a, b, e y d) muestra una situación
de tormentas en Cataluña observada por el radar
de Barcelona. La imagen a muestra el campo
de precipitación acumulada (estimación de la
llu via caída) entre las 00.00 UTC y 06.00 UTC
del día 9 de agosto de 1992; la gama de colores que aparece en el lateral derecho indica los

milímetros (litros por metro cuadrado) de precipitación. En la imagen b se muestra el campo
de reflectividades radar para las 07.40 UTC a
una altitud de 2,5 km, en el que aparecen las
células de tormenta alineadas de norte a sur (to nos
amarillos y naranjas). En la imagen e se muestran los miximos de reflectividades y sus proyecciones verticales para la misma hora; en las
proyecciones verticales se pone de manifiesto la
estructura vertical de las células mas activas. En
la imagen d se muestra el campo de altura mixirna de las cimas de los ecos para la misma hora;
aquí vuelven a evidenciarse los núcleos mis aerivos con altitudes que alcanzan los 11 km.
Nivel nacional: Ademas de la operación
y generación de productos a escala regional, a
escala nacional se crean mosaicos de composición con algun os de los productos obtenidos a
nivel regional. En concreto:
Cada diez minutos se genera una imagen
nacional de intensidad de precipitación radar
mediante la composición de los campos de
reflectividades a una altitud de 2,5 km proporcionados por cada radar, y una imagen
nacional de la altura mixima de los ecos. La
irnagen 10 muestra una imagen radar de composión nacional correspondiente al 27 de
abril de 1995 que informa de la intensidad
de precipitación a las 08.20 UTC en milimetros por hora (véase correspondencia entre
colores e intensidad de precipitación en la
escala de la derecha de la imagen).
Cada hora se genera una imagen nacional de
estimación de la precipitación acumulada,
mediante la composición de las estimaciones de este campo realizadas por cada centro regional radar.

Detección de rayos

Tormenta y descargas eléctricas. El rayo
La tormenta es una de las manifestaciones
meteorológicas mas espectaculares. Los fenómenos que lleva asociados, y en particular el
rayo, constituyen una seria amenaza para el
hombre y sus hienes.
Todos los años se pierden vidas humanas
por efecto directa del rayo, que ademas es una
de las causas de los incendios forestales. Por
otra parte, la generalización de los componentes electrónicos sensibles a los efectos del rayo
en las industrias y los medios de transporte y
comunicación lleva asociado un aumento continuada del número de siniestros provocados
por el rayo. Ademas, una serie de actividades,
como la manipulación de productos químicos
sensibles, combustibles y explosivos, deben ser
suspendidas cuando caen rayos.
En una nube típica de tormenta (cumulonimbus) el ascenso de aire c:ilido y húmedo, en
forma de fuertes corrientes, provoca la rapida
formación de hidrometeoros, y las interacciones resultantes entre éstos causan la separación
de las cargas eléctricas. Las partículas ligeras de
hielo quedan cargadas positivamente y son transportadas a la parte superior de la nu be. Las partículas mas pesadas suelen quedar cargadas
negativamente y caen a la parte inferior de la
nube. Esta separación de cargas crea fuertes
campos eléctricos en el interior de la nube, y
entre la base de la nu be y el suelo, que se carga
por influencia, los cuales acaban provocando
la descarga eléctrica, bien entre las dos partes

de la misma nube, o entre dos nubes vecinas,
o entre la nube y el suelo. En la figura 4 se
muestra un esquema de la distribución de cargas eléctricas en una nube de tormenta.
La forma mas frecuente de descarga es la
que se produce en el interior de la misma nu be.
Sin embargo, lógicamente, es la descarga entre
la nu be y la superficie terrestre (donde la humanidad vive y desarrolla sus actividades), o descarga en rayo, lo que mas ha preocupada al
hombre y ha sido objeto de mas profundos
estudios, sobre todo para poder desarrollar sistemas de protección.
El proceso típico de descarga en rayo transfiere carga negativa desde la nube a la superficie terrestre (rayo de polaridad negativa: la
descarga se produce entre la base de la nube
cargada negativamente y el suelo justo por debajo, que se carga positivamente por influencia) .
Esta compuesto por uno a tres pulsos de alta
corriente o subdescargas, con una intensidad
de corriente que esta normalmente entre 10 y
20 kiloamperios.
Ademas se producen rayos que transfieren carga negativa desde la superficie del suelo
a la nu be (rayo de polaridad positiva: esta descarga se suele producir entre la parte superior
de la nube cargada positivamente y el suelo
justo por debajo, que se carga negativamente).
Estos rayos positivos son mucho menos frecuentes, alrededor del1 00/o o menos; sin embargo, suelen ser mis intensos y, por tanta, mas
dañinos en todos los sentidos.
La corriente impulsiva asociada a cada subdescarga genera energia electromagnética en
un amplio espectro en el dorninio de las radiofrecuencias; es esta energia radiada la que permite detectar y localizar los rayos y determinar
sus características.

LA red de detecci6n de rayos del Instituta Nacional
de Meteorologfa
La red de detección de rayos del INM esci
compuesta por los siguientes elementos: los
equipos detectores, la unidad concentradora o
analizador central y las unidades para la presentación y explotación de la información.
En la figura 5 se muestra un esquema simplificada de la red.
Equipos detectores de rayos
Los equipos detectores son radiogoniómetros dotados de una electrónica que les
capacita para discriminar, de entre todas las
señales electromagnéticas incidentes, aquellas que poseen unas características distintivas propias de las ondas generadas por las
descargas eléctricas de nu be a tierra que constituyen el rayo .
El alcance nominal del equipo detector es
de 370 km. Cada equipo es capaz de detectar
un porcentaje superior al 90% de los rayos que
caen dentro de un círculo centrada en él y de
370 km de radio; mas alia la eficacia cae lentamente hasta el 70% en el alcance maximo efectiva, establecido en 1 100 km.
Para cada descarga el equipo detector mide
los siguientes pacimetros asociados a ella: la
polaridad de la descarga, la amplitud de la señal
electromagnética incidente, el azimut de procedencia de la señal y el instante de tiempo en
que se produce.
Cada vez que un equipo detecta una descarga envía un mensaje con los parimetros
medidos al analizador central de la red.

La red de detección de rayos del INM
consta de catorce equipos detectores instalados
en los siguientes emplazamientos: aeropuertos
de Asturias, Bilbao, Gerona, Valencia y Palma
de Mallorca; bases aéreas de Matacin, Villafría,
Zaragoza, Reus, Getafe, SanJavier,Jerez de la
Frontera y Armilla, y estación VOR de
Hinojosa del Duque.
En la figura 6 se muestra la topologia de
la red con la cobertura al 90% de eficacia de
detección y localización.
Analizador central de la red
Es el encargado del control de la red y de
la concentración y proceso de la información
procedente de los equipos detectores, así como
del trasvase de la información a otros sistemas
del INM. Esci instalado en el Centro de Proceso
de Datos del INM en Madrid, y la comunicación entre los equipos detectores y él se realiza a través de la red Iberpac de T elefónica.
El analizador central agrupa los datos procedentes de los diferentes equipos detectores
para calcular la localizaciórt geogrifica exacta
en que ha caído el rayo y las características de
éste. En concreto, la información que el analizador central calcula para cada rayo detectado es la siguiente: la polaridad, la situación
geogcifica (latitud y longitud) , la hora, con una
precisión de milisegundos, la intensidad de
corriente de la primera descarga y el número
de descargas que lo componían.
Sistemas de presentación y de explotación de
la información de la red
Su función es presentar en forma grifica
y en tiempo real, en un monitor de vídeo en
color y sobre distintas bases geogrificas seleccionables, los rayos que en cada instante escin
teniendo lugar, con distinción de su polaridad
y antigüedad mediante la utilización de distintos símbolos (típicamente, aspas o cuadrados
para distinguir la polaridad positiva o negativa) y colores seleccionados para distinguir la
ocurrencia temporal (típicamente, colores mas
fríos para designar los rayos mas lejanos en el
tiempo y mas cilidos para designar los mas
recientes) . Las írnagenes 11 y 12 muestran unas
salidas típicas del sistema de presentación de
información de la red.
La imagen 11 representa los rayos habidos en el cuadrante noreste español el día 24
de agosto de 1993. Cada punto, o aspa, indica la posición donde cayó el rayo (positivo si
es un aspa, negativo si es un punto); el color
indica el intervalo temporal en que se produjo (véase escala de colores e intervalo horario
asociado en el lateral derecho). En total se detectaran en el irea geogrifica de la imagen 17 185
rayos (15 691 negativos y 1 494 positivos).
La írnagen 12 representa los rayos habidos entre las 00.00 y 14.00 UTC el día 4 de
septiembre de 1994 en el area geografica centrada en el archipiélago balear seleccionada.
Observando los colores asociados a cada símbolo representativa de la caída de un rayo, se
advierte que la tormenta se originó frente a la
costa de Tarragona y se desplazó según rumbo
SSE barriendo en su recorrido las islas de Ibiza
y Mallorca. En total se detectaran en el area
geogrifica e intervalo indicados 13 585 rayos
(13 130 negativos y 455 positivos) .
Ademas, la información de los rayos detectados y localizados es transferida en tiempo real
al sistema unificada de explotación de la infor-
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mación meteorológica del !NM basada en el
ordenador Fujitsu M-382, de forma que la
información proporcionada por la red sea:
Utilizada en tiempo real conjuntamente con
las im:ígenes de satélite y de los radares, y las
observaciones sinópticas del tiempo, por los
responsables de las labores de predicción y
vigilancia meteorológicas, tanta en la sede
central como en los centros meteorológicos
regionales.

Los procesos
del suelo en los
modelos numéricos
de predicción
del tiempo
Isabel Martínez Marco
Emesto Rodríguez Camino
Meteorólogos del Sen~ícío de Predíccíón NHmérica

InstítHto Nacional de Meteorología (!NM)

La imagen 13 es una imagen Meteosat,
canal infrarrojo de absorción por vapor
de agua, correspondiente a las 12.00 UTC
del día 5 de octubre de 1994. Se le ha
superpuesto un grifico que indica las posiciones de los rayos habidos entre las 9.00
y 15.00 UTC.
Archivada para la posterior realización de
estudios estadisticos y clirnatológicos de distribución y frecuencia de los rayos.

En la figura 7 se representa el número total
de rayos detectados por la red del !NM, dentro de la región geogr:ífica comprendida entre
los paralelos 35°N y 45°N y los meridianos
7°E y 10°W, según estaciones, entre la primavera de 1992 y el verano de 1994. La estación con m:ís rayos fue el verano de 1992,
con m:ís de 400 000 rayos detectados; destaca también la poca actividad habida en la
primavera de 1994 ..

¿Qué son los modelos numéricos para
predecir el tiempo?
En los servicios meteorológicos modernos desde hace unos años se asiste a una silenciosa revolución que afecta dristicamente a los
h:íbitos y métodos de trabajo. Esta revolución,
por otra parte, no es exclusiva de los servicios
meteorológicos y tiene mucho que ver con el
proceso de automatización y de introducción
de la inform:ítica en casi todos los :ímbitos de
nuestra actividad.
Hasta muy recientemente, la predicción
del tiempo se basaba esencialrnente en la observación, para determinar el estada actual de la
atmósfera, y en la aplicación de técnicas muy
sencillas (grificas en su mayoria) para extrapolar dicho estada actual hasta un futura muy próxirno, que raramente sobrepasaba un día. Los
meteorólogos trabajaban esencialmente sobre
los datos observados, para identificar las estructuras de presión (borrascas, anticiclones, frentes,
etc.) a escalas de miles de kilómetros (la denominada escala sinóptica en la jerga meteorológica) , y extrapolaban su desplazamiento y su
desarrollo mediante procedimientos elementales que tenían su sustento teórico en la supuesta evolución lineal de los fenómenos atmosfericos.
Como la evolución de la atmósfera es esencialrnente no lineal (salvo en lapsos de tiempo
muy breves), ha sido preciso recurrir a la predicción diaria del tiempo basada en los resultados obtenídos de la integración de mode/os
nHméricos que simulan el comportamiento de
la atmósfera. Dichos modelos se formulan en
términos de las ecuaciones hidrodin:ímicas que
rigen la evolución del fluida atmosférico, considerada como un sistema fisico determinista.
En consecuencia, la predíccíón nHmérica del
tíempo es la simulación de la atmósfera mediante modelos basados en las leyes fisicas y en las
escalas temporales en las que dicha simulación
es determinista.
La modelización de la atmósfera se basa
en la resolución de un conjunto de ecuaciones
termohidrodin:ímicas, que, como cualquier
problema matem:ítico que simula una evolución temporal, necesita:
a) Conocer con la mayor exactitud posi ble el
estada inicial (observaciones).
b) Uso generalizado de la matem:ítica discreta.
e) El auxilio de patentes ordenadores.

Límite de c:ílculo impuesto por los ordenadores de que se puede disponer.

La modelización de la atmósfera presenta
una serie de problemas específicos, tales como:
Incertidumbre en las condiciones iniciales.
Multiplicidad de escalas espaciales y temporaies.
No linealidad del sistema.
Conocimiento insuficiente de las leyes de la
fisica (por ejemplo, turbulencia, microfisica de
nubes, termodin:ímica del no equilibrio, ... ).

¿Cómo se estudia la atmósfera mediante
modelos numéricos?
El estudio de la atmósfera, al igual que el
de otros muchos sistemas fisicos, se basa esencialmente en tres grandes pilares: teoria, ·experiinentación y simulación.
La teoria que describe el comportamiento y evolución de la atmósfera es consecuencia de las leyes de la mec:ínica de fluidos y de
la termodin:ímica, así como de otras leyes de
:ímbito m:ís restringida a la atmósfera que se
basan en muchos casos en conocimientos empíricos. Estos conocimientos empíricos se han
plasmada en forma de modelos conceptuales,
dificilmente matematizables u obtenibles directamente a partir de leyes mas generales.
La experimentación, en el caso atmosferico, est:í casi exclusivamente sustituida por la
observación. Dada la magnitud del sistema, es
casi imposible aislarlo en un laboratorio, con
lo que la repetición de experimentos cambiando
sucesivamente las condiciones externas a fin de
extraer consecuencias se halla seriamente limitada. Es importante señalar que tanta la experimentación como la observación se deben
realizar sobre sistemas reales.
La simulación del comportamiento de la
atmósfera mediante modelos numéricos tiene
una sólida base en las leyes fisicas y utiliza patentes ordenadores. Se asimila la atmósfera real a
la atmósfera simulada mediante modelos, y se
esta entonces en situación de repetir experimentos con la atmósfera simulada en diferentes condiciones.
¿Qué tipos de modelos existen?
En la simulación de la atmósfera se utilizan
diferentes tipos de model os, según las escalas espaciales y temporales en las que se esté interesado.
Sin embargo, esencialrnente, se trata en todos los
casos de modelos basados en las mismas ecuaciones de la termohidrodin:ímica consideradas
como un problema de valores iniciales, pero con
variaciones en el forzamiento externa.
Los mode/os clímatícos se utilizan a escalas
temporales que van desde las estaciones arruales a las centenas de años. Incorporan, adem:ís
de la atmósfera, otros subsistemas cuyos componentes interaccionau de forma significativa
en dichas escalas temporales, como son los océanos, los hielos, etc. En el componente atrnosférico, las parametrizaciones de la fisica,
singularmente de la convección y de la radiación, han de estar muy finamente formuladas,
ya que son esencialrnente responsables del equilibrio final y, por lo tanta, de la climatologia
del modelo, que debe aproximarse lo mas posible a la atmósfera real.

Los modelos globales de cirwlaci6n general utilizados para predicciones a medio plazo (1-2
semanas) tienen sólo el componente atmosférico, con el subsistema suelo incluido. Ademas
de las parametrizaciones de los procesos físicos,
comienza a tener cada vez mas importancia una
formulación precisa de las condiciones iniciales. Las parametrizaciones son términos adicionales que se introducen en las ecuaciones,
para dar cuenta de dos tipos de procesos: a) los
no resueltos explícitamente por la rejilla del
modelo (por ejemplo, los fenómenos convectivos) , y b) los que necesitarian de la introducción de variables y ecuaciones adicionales para
su completa descripción, lo que complicaria
enormemente la resolución del problema (por
ejemplo, los procesos radiativos) .
Los mode/os de area limitada se utilizan para
predicciones a corto plazo (1-2 días). En estos
modelos es ya esencial disponer de una descripción lo mas precisa posible de las condiciones iniciales, mientras que ciertas parametrizaciones muy
costosas, como la de la radiación, pueden simplificarse drasticamente, ya que afectan relativamente poco a las escalas temporales pequeñas.
Los mode/os de mesoescala se utilizan para
predicciones a muy corto plazo (de horas a un
día). lmplican un cambio sustancial en las ecuaciones al relajar la hipótesis de hidroestaticidad,
que difícilmente puede mantenerse a escalas
temporales de horas y escalas espaciales del
orden de 10 km.

¿Cómo fueron los comienzos de la
predicción numérica del tiempo?
El objetivo de la predicción numérica del
tiempo es, pues, predecir el estado futuro de la
circulación atmosférica a partir del conocimiento del estado presente mediante el uso de
las ecuaciones dinamicas de la atmósfera. Para
cumplir este objetivo, se requiere:
1) Estado inicial de los campos considerados
variables del modelo.
2) Conjunto cerrado de ecuaciones de predicción que relacionen las variables del
modelo.
3) Método para integrar las ecuaciones en el
tiempo a fin de obtener la distribución futura de las nuevas variables.
El primer intento de predicción numérica del tiempo fue debido a L.F. Richardson.
Su libro Weather Prediction by Numerical Process,
publicado en 1922 (Cambridge University Press,
reimpreso por Dover, 1965), es el tratado clasico en esta materia. Richardson mostraba en
su libro que las ecuaciones que gobieman los
movimientos atrnosféricos se podían discretizar, es decir, aproximar por un conjunto de
ecuaciones algebraicas en diferencias y calcular valores previstos de los campos considerados como variables fundamentales del modelo.
Incluso para predicciones a corto plazo sobre
un area pequeña de la Tierra, este procedimiento requeria un número enorme de operaciones aritméticas. Estimó que necesitaria
unas 64 000 personas solamente para calcular
la evolución de la atmósfera a la misma velocidad que ésta evoluciona. Obviamente,
Richardson no podía prever el desarrollo de
los ordenadores digitales que vendria décadas
después.
A pesar del tremendo trabajo que supuso,
Richardson aplicó su método en un caso concreto para calcular las tendencias de la presión

en superficie en dos puntos de rejilla. Los resultados fueron descorazonadores: los cambios de
presión previstos eran un orden de magnitud
mayores que los realmente observados. El resultado fue que se abandonó esta vía de investigación durante aproximadamente treinta años.
La razón de un fallo tan estrepitoso en las predicciones se atribuyó en un principio a la escasez de datos iniciales disponibles, especialmente
de observaciones de altura. Sin embargo, la
razón fundamental del fallo hay que buscaria
en el hecho de que las ecuaciones de Richardson
gobernaban no sólo los movimientos lentos
que afectan a la evolución meteorológica, sino
que también incluían ondas gravitatorias y sonoras de gran velocidad entre sus posibles soluciones. En la atmósfera real estas oscilaciones
cipidas poseen una amplitud muy pequeña debido a varios mecanismos que controlan su crecimiento. En su modelo estas oscilaciones se
amplificaron espuriamente, e introdujeron tanto
ruido en la solución, que enmascaró las soluciones meteorológicamente relevantes.

¿Cómo evolucionó la predicción numérica?
Durante los años 20 y 30 los métodos de
predicción del tiempo tomaron otros derroteros, hasta la introducción, a finales de los años
40, de los ordenadores electrónicos.
En 1949 Neumann, Chamey y Fjortofi:
obtuvieron la primera predicción numérica
mediante un modelo barotrópico; para ello utilizaron simplemente la ecuación de conservación de la vorticidad absoluta en 500 mb, nivel
que coincide de forma aproximada con el nivel
de no divergencia de la atmósfera. Por medio
de este modelo se pudieron obtener predicciones en 500 mb útiles hasta 2-3 días, siendo
el principal inconveniente el hecho de restringir su validez a la atrnósfera media y su incapacidad para modelar desarrollos baroclinos. La
única "ciclogénesis" que permitía este modelo era la transformación de cizalladura horizontal en vorticidad rotacional.
Si se considera la naturaleza casi geostrófica de la atmósfera, se puede desarrollar un
modelo baroclino mas realista, que introduce
una ecuación termodin<Í.mica ademas de la ecuación de la conservación de la vorticidad absoluta, de forma que se puedan calcular
advecciones térmicas que controlan el desarrollo de los sistemas en la vertical. Sin embargo, como todos los calculos se realizan sobre
campos de superficies geopotenciales (a partir
de los cuales se obtienen los vientos y las tempera tu ras mediante derivadas espaciales), las
conversiones entre energia potencial y cinética de las predicciones aparecían seriamente alteradas con respecto a la evolución real.
Tanto el modelo barotrópico introducido
por Chamey et al. (1949) como los modelos posteriores basados en aproximaciones cuasigeostróficas pertenecen a la categoria de ecuaciones
filtradas. El nombre proviene del hecho de que
mediante la inclusión de aproximaciones (especialmente aproximaciones cuasigeostróficas yI o
ligaduras sobre la divergencia del viento) se ha
eliminado (filtrado) la parte de las soluciones de
las ecuaciones basicas de la atrnósfera que enmascara las soluciones meteorológicas.
Las ecuaciones basicas o primitivas que rigen
el comportamiento de la atmósfera son muy
complejas, y, por lo tanto, incorporan una gran
variedad de tipos de movimiento y de escalas,
muchas de las cuales son ajenas al tipo de evo-

lución caracteristico de la escala sinóptica en la
que nos queremos centrar.
En principio, caben dos enfoques distintos
para el problema de estudiar las ecuaciones que
rigen la evolución sinóptica de la atrnósfera:
a) Simplificar las ecuaciones basicas de forma
que entre sus soluciones sólo se incluyan los
tipos de movimiento y escala sinóptica que
nos interesan: ecuaciones filtradas.
b) Abordar el problema en toda su generalidad,
aun a costa de tener que trabajar con soluciones que en principio no nos interesan, por
mas que afecten a escalas que nos interesan
(¡las ecuaciones son fuertemente no lineales!). Estas soluciones muchas veces se manifiestan como ruido de fondo que ha de ser,
si no eliminado, por lo menos controlado en
su amplitud: ecuaciones primitivas.
Como se ha visto, inicialmente Richardson
empezó a trabajar con ecuaciones primitivas,
pero debido a los problemas que le planteaba
el "ruido" que predominaba sobre las soluciones "sinópticas" en las que estaba interesado,
dio por finalizada esta vía de desarrollo.
Mas tarde, en los años 50 y 60, se desarrollaron los modelos filtrados hasta que se tocó
techo en el alcance de la predicción (2-3 días)
debido a que las aproximaciones incluidas en
las ecuaciones imposibilitaban toda mejora
mediante esta vía.
Muchos de estos inconvenientes se superaron en los años 70 reintroduciendo una versión aumentada y refinada del modelo de
ecuaciones primitivas de Richardson. Los vientos y los campos de geopotencial son tratados,
en principio, como variables independientes, y
los procesos no adiabaticos, tales como la radiación, condensación y "rozamiento" en la superficie terrestre, se incorporan de forma realista a
los modelos. Se han ido renovando los conocimientos en las técnicas numéricas mas eficientes y en el tratamiento de los datos iniciales
(proceso de inicialización) que permiten controlar en niveles aceptables la presencia de "ruido"
sobre las soluciones de tipo meteorológico.

¿Cómo se simulan los procesos en los que
interviene el suelo en los modelos numéricos?
La atrnósfera esci limitada por su parte inferior bien por los océanos, bien por los hielos o
bien por la superficie terrestre. En consecuencia, es necesario simular las interacciones que cienen Jugar entre dicha frontera inferior y la
atrnósfera. En lo que respecta a la superficie terrestre, la descripción de su interacción con la atrnósfera tiene que dar cuenta de los flujos de calor
sensible, de calor latente y de momento que hay
entre el suelo y la atrnósfera. En otras palabras,
es necesario saber si la atrnósfera se enfría o se
calienta, y cuanto, al estar en contacto con el
suelo, si la atrnósfera recibe un aporte de humedad, y cuanto, por evapotranspiración desde el
suelo, o si la atrnósfera se "frena" por rozarniento, y cuanto, al desplazarse sobre el suelo.
Para la descripción de los mencionados
flujos es preciso disponer de una completa base
de datos fisiografica del terreno que incluya una
desc\Ípción de la topografia, de la cantidad y
tipo de vegetación y su variación anual, y del
tipo de suelo en cuanto a textura y constantes
térmicas y radiativas (por ejemplo, emisividad,
capacidad calorífica, conductividad, albedo, .. .).
Hasta muy recientemente los modelos
numéricos de predicción tenían una descrip-

ción bastante simplificada del suelo y de la interacción entre éste y la atmósfera. Lógicamente,
a escalas lo bastante grandes, los elementos diferenciales que introduce el suelo quedaban lo
suficientemente difuminades como para que
no se considerase prioritario frente a otros procesos que eran dominantes a grandes escalas.
De hecho, inicialrnente, los modelos de circulación simulaban la interacción con el suelo
mediante la descripción de éste con dos variables (temperatura y contenido de agua) y dos
o tres niveles, siendo el mas inferior de tipo
clima rico.
En el nivel superior (el que est:í en contacto con la atmósfera) la temperatura se determina mediante una ecuación de balance
energético, ésto es, la variación de temperatura es fijada por el balance de las energías radiativas (solar y terrestre) incidentes y emitidas por
el suelo, por el flujo de calor sensible, por el
flujo de calor latente y por la transferencia de
calor hacia niveles inferiores. Dicha transferencia se supone, habitualrnente, que tiene lugar
por procesos de conducción, despreciandose
posibles efectos convectivos o radiativos.
An:ílogamente, el contenido de agua del
nivel superior se determina mediante una ecuación de balance hídrico para el nivel en cuestión. La variación de contenido de agua en el
suelo queda fijada por los aportes positives de
los distintes tipos de precipitación y por la fusión
de la nieve encima del suelo, si es que existe,
y por los aportes negatives de la evaporación
hacia la atmósfera, de la escorrentia horizontal
y de la percolación (que habitualmente se tratanjuntas en los modelos) y de la difusión hacia
dentro del suelo.
Los procesos de difusión en las capas inferiores, tanto para la temperatura como para el
contenido de agua, pueden o bien despreciarse directamente o bien calcularse mediante la
correspondiente ecuación de la difusión. Una
alternativa sencilla a la resolución de la ecuación de la difusión, ya que para resolverla se
necesitan forzosamente varias capas, es el denami nado método de "fuerza-restauración",
mediante el cuat una variable se fuerza hacia el
valor presento tanto del nivel inferior como
del ni vel superior con un tiempo de relajación
dado para cada nivel. El nivel mas inferior se
prescribe climaticamente.

Esquemas recientes de suelo en los modelos operativos de predicción
Los modelos de suelo que se utilizan actualmente en los modelos de predicción del riempo constan, por una parte, de ecuaciones de
balance para la predicción de las variables temperatura y contenido de humedad en el nivel
superior que est:í en contacto con la atmósfera,
y, por otra, de ecuaciones de difusión para la
predicción de las variables temperatura y humedad en los niveles situados dentro del terreno.
Normalmente, estos modelos de suelo se desarrollan con dos o tres niveles en el subsuelo.
Los esquemas de suelo m:ís recientes incorporau, por una parte, una descripción de la
vegetación, y, por otra, tienen en cuenta las
caracteósticas de textura del terrena.
La descripción de la vegetación es importante desde el punto de vista de los procesos de
transpiración, que actúan simultaneamente con
los de evaporación, y ambos introducen vapor
de agua en la atmósfera por su frontera inferior.
Las plantas toman agua del suelo a una profun-

didad que depende del tamaño de sus raíces e
inyectan vapor de agua en la atmósfera a través
de los estomas de las hojas. En consecuencia, la
transpiración constituye un mecanismo alternativa al de la evaporación que extrae el agua
de las capas profundas del suelo (dependiendo,
lógicarhente, de la profundidad de las raíces) y
la incorpora a la atmósfera a través de las hojas.
La evaporación, por el contrario, extrae el agua
de la capa m:ís superficial del suelo y lo incorpora a la atmósfera en forma de vapor, de modo
que el contenido de agua en el suelo de las capas
inferiores se reduce por difusión hacia la capa
en contacto con la atmósfera.
Las hojas de las plantas también actúan
como pantalla y como alrnacén para la precipitación. Cuando hay precipitación, ésta no
cae directamente al suelo, sino que se deposita sobre las hojas, basta alcanzar una cantidad
maxima, y desde allí, una vez sobrepasada la
cantidad maxima que pueden almacenar las
hojas, cae al suelo. A su vez, el agua depositada sobre las hojas también puede evaporarse
directamente a la atmósfera. Las hojas tienen,
por tanta, el pape! de depósito intermedio para
el agua procedente de la precipitación.
Tenemos, en consecuencia, que las hojas,
por un lado, constituyen un sumidero del contenido de agua de las capas inferiores del suelo
a través del sistema radicular, y, por otro lado,
actúan como depósito intermedio del agua procedente de la precipitación.
Este pape! combinada de las hojas de las
plantas da lugar a que en muchos modelos se
decida simular tambien la evolución del contenido de agua de la cubierta constituida por
las hojas. Se trata, pues, de una ecuación adicianat que perrnite simular la evolución del
alrnacenarniento de agua por parte de las hojas,
teniendo en cuenta, por un lado, la parte de la
precipitación que es interceptada por las hojas,
y, por otro, la evaporación de dicha agua.
La transpiración de las plantas, que transporta el agua desde los niveles inferiores del
suelo basta la atmósfera en forma de vapor, est:í
controlada por los estomas. Los estomas hacen
el pape! de v:ílvulas que, abriéndose y cerrandose, limitan la cantidad de vapor que se introduce en la atmósfera. Su pape! suele asimilarse
al de resistencias que evitan una transpiración
excesiva que reducióa demasiado r:ípidamente las reservas de agua del suelo. La mayor o
menor resistencia a la transpiración ejercida por
los estomas depende de varios fàctores , entre
los que se incluyen la densidad de la cubierta
foli:ícea, la proximidad del contenido de agua
al punto de marchitez, la proximidad a una
temperatura Óptima para el desarrollo de su
actividad que depende de cada tipo de vegetal, un factor de radiación, etc.
La descripción de la textura del suelo es
otro ingrediente importante que empieza a
introducirse en los esquemas de suelo. La difusión del agua en el suelo y otras caracteósticas
ligadas a su transferencia a la atmósfera en forma
de vapor dependen de una serie de caracteósticas hídr:íulicas asociadas a la textura de cada
tipo de suelo. Existen diferentes clasificaciones
de los suelos en función de su textura, que a
su vez depende fundamentalrnente de su composición. Un suelo de tipo arenosa, por ejemplo, retiene menos el agua que uno de tipo
arcilloso. Igualrnente, las características de mayor
o menor difusividad del agua en el suelo dependen cóticamente de la textura de éste y, en

consecuencia, de su composición. Una primera aproximación a esta cuestión ·perrnite clasificar los suelos por el porcentaje relativo de
arena y arcilla, y establecer los valores de las
constantes que fijan su comportarniento hidr:íulico en función de dicho porcentaje. Esta primera aproximación es la que se est:í intentando
introducir en los esquemas de suelo, si bien
conviene tener siempre muy presente la existencia de otros factores que pueden alterar sustancialmente la textura del suelo, tales como el
mayor o menor grado de compactación, la
mayor o menor alteración química, etc.

Las bases de datos fisiograficas, factor
limitante de la descripción del suelo en
los modelos de predicción
Como se ha visto en las dos secciones anteriores, la descripción del suelo en los modelos
de predicción del tiempo ha ido alcanzando
gradualrnente unos niveles de sofisticación que
hacen preciso el disponer de bases de datos relativamente detalladas de las caracteósticas fisiogr:íficas del suelo. Los algoritmos que describen
los procesos de suelo en los modelos de predicción deben alcanzar un compromiso entre,
por una parte, una simulación realista dentro
de unos margenes manejables de complejidad,
y, por otra, una simplicidad que esté de acuerdo con las bases de datos fisiogr:íficas de las que
se dispone. De nada nos sirve tener un algaritmo muy complejo para describir la transpiración de las plantas si.no disponemos de una
base de datos con los tipos, distribución y caracteósticas de las plantas en la zona de interés.
Los modelos de predicción suelen abarcar
:íreas muy vastas, nom1alrnente de tamaño continental, que sólo en los casos de los modelos
de mesoescala pueden reducirse a vari os millones de k.ilómetros cuadrados. En cualquier caso,
habitualmente, superan con creces las dimensiones de los países. Las resoluciones con las
que, por lo general, se trabaja en los modelos
de predicción de tipo operativa oscilan entre
alrededor de la centena de k.ilómetros y alrededor de la decena de k.ilómetros. En consecuencia, es condición imprescindible disponer
de bases fisiogr:íficas a dichas resoluciones que
integren toda la información que necesitan los
algoritmos que describen los procesos del suelo.
Como se ha visto mas arriba, son necesarios los
datos de orografia, cantidad y tipo de vegetación, textura del suelo, albedo, par:ímetro de
rugosidad, etc. La disponibilidad o no de los
mencionados datos constituye el auténtico cuello de botella para simular de forma realista los
procesos de suelo y su incidencia en la evolución de la atmósfera.
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Las brisas costeras son unos vientos regulares que soplan en las areas costeras debido a
la distinta capacidad de calentamiento y de
enfriamiento de la tierra y el agua.
Su origen, como el de casi todos los fenómenos meteorológicos, es la acción del Sol.
Durante el día, hajo la acción solar, el suelo se
calienta mas deprisa que el agua: Los rayos solares no calientan dírectamente el aire, sino que
calien tan, de modo desigual, el suelo y el agua.
El aire en contacto con éstos se calienta por
abajo, y el calor se propaga hacia arriba por
convección. En consecuencia, el aire de las
capas mas bajas se calienta mas que el que esta
mas arriba, y mas sobre tierra que sobre el agua.
Como el aire m:í.s caliente pesa menos, la presión atmosférica se hace algo m:í.s baja sobre
tierra que sobre el mar próximo.
Si tenemos una zona con diferencia de
presiones, el aire se moveci de las presiones mas
altas a las m:í.s bajas. Por lo que, de día, al ser
la presión sobre tierra menor que sobre el mar,
se establece un movimiento de aire en niveles
bajos desde el mar a tierra, la brisa de mar,
"marinada" en Cataluña y "embat" en Mallorca.
Durante la noche, la tierra se enfría m:í.s
deprisa que el agua, por lo que tendremos m:í.s
presión sobre la tierra que sobre el mar, estableciéndose un movimiento de aire de tierra a
mar, la brisa de tierra o terral.
Las condíciones favorables para que se establezca un régimen bien organizado de brisas son:
1. Viento general flojo o nulo.
2. Nubosidad escasa o nula, que perrnita una
buena incidencia de la radíación solar.
3. Temperatura medía del mar en superficie
menor que la del aire, en el caso de la marinada.
4. Algo de inestabilidad térrnica vertical. Si el
aire es muy estable, la brisa no llega a alcanzar fuerza incluso si la diferencia de temperatura es grande.
Al iniciarse la marinada, ésta, teóricamente,
deberia ser perpendícular a la costa. Pero, una
vez iniciada la brisa, empieza a actuar sobre
ella la acción desviadora de Coriolis. Esta fuerza es proporcional a la velocidad y a la latitud
y desvía su trayectoria ha cia la derecha (en el
hemisferio norte) , por lo que, unas horas después de establecerse la brisa, ésta ha rolado a
su derecha, de tal fom1a que la costa estar:í. a
su izquierda. Al avanzar el día y, por lo tanto,
aumentar el calor, también aumentar:í la velocidad de la brisa, por lo que rolar:í. m:í.s a la
derecha y, cuanto mas al norte, mayor ser:í. esta
desviación.
Una vez conocida la teoria, se nos plantea, en la operatividad diaria de predicción del
tiempo, el poder dar la dírección exacta en un
momento dado, así como su evolución diurna, la hora de inicio y fin y la fuerza de esta
brisa en el litoral catal:í.n.
Hace años, el Dr. Fontserè (1917) avanzó una descripción de la brisa en Cataluña, y
el Dr. Jans:í. (1946) lo hizo en Mallorca.
Teniendo en cuenta los medios de que se díspònía, eran unas muy buenas descripciones.
Disponiendo ahora de una red de estaciones
meteorológicas automaticas (EMA) con toma
contínua de datos y alrnacenamiento cada diez
minutos a lo largo de la costa, se imponía una
descripción m:í.s detallada que perrnitiera establecer modelos conceptuales del funcionamiento local de la brisa.

Disponemos de EMA en:
- Empúries, en el Cortalet del parque de los
Aiguamolls;
- Blanes, en eljardín Mar-i-murtra;
- el Prat de Llobregat, en el aeropuerto de
Barcelona;
Tarragona, en la Universidad, y
- Sant Jaume d'Enveja.
que est:í.n regularmente distribuidas a lo largo
de la costa y en primera línea de mar.
Como lo que inspiró este estudío era el
poder predecir correctamente las brisas, se enfocó de forma que tras la predicción de la brisa
en un punto, pudíera inferirse su comportamiento en los otros. Queriamos, pues, conocer la brisa en esos puntos en relación con la
de Barcelona-aeropuerto.
El punto elegido como referencia fue el
observatorio del aeropuerto de Barcelona, ya
que el comportamiento de la brisa allí es suficientemente conocido por los meteorólogos
de Barcelona, pues se trata de uno de los observatorios completos mas antiguos y el trabajo
fundamental en él de los meteorólogos durante mas de cuarenta años ha sido pronosticar el
viento.
Para que las muestras de datos a tratar fueran lo m:í.s homogéneas posible y, por tanto,
perrnitieran una predicción m:í.s exacta, se trataron los vientos cada díez minutos de cada mes
y dentro de ese mes los elias en que el viento
dominante en Barcelona-aeropuerto fue de un
cuadrante dado. En este ejemplo se eligió el
mes de junio y el tercer cuadrante -SW- porque previamente se conocía que la brisa medía
en Barcelona es del SSW. Por otra parte, coincide con la teoria que nos indica que la brisa
debe estar a la derecha de la perpendícular a la
costa en cada punto; y en Barcelona esa perpendícular tiene la dirección 160°, por lo que
algo girada a la derecha se esperaba que pudíera sobrepasar los 180°.
Parajunio, en el aeropuerto de Barcelona,
el porcentaje de vientos de cada cuadrante es:
- sw
52%
-SE
25%
- NE
17%
- NW
6%
Puesto que los datos base nos lo perrnitían,
se llegó a obtener el viento medio (fuerza y
dirección) cada media hora de las cinco estaciones cuando el viento dominante en
Barcelona-aeropuerto era del SW. La evolución semihoraria del viento es bastante engorrosa de representar, por lo que se redujo el
resultado al viento medio horario. El viento
medio a una hora indica el viento medio en la
hora anterior; así, el viento a las 9 horas es el
medi o entre las 8 y las 9.
Las horas siempre est:í.n expresadas en
Tiempo Universal Comparado (UTC) . En
horario de verano, la hora UTC es dos horas
menos que la del reloj.
Una representación grafica de la brisa es
el "polígono de brisa". En él se representa cada
observa<;ión del viento por un vector de longitud proporcional a la velocidad del viento.
Por convención, el origen de los ejes de coordenadas seci el extremo de los diversos vectores. La dirección del viento est:í. indicada por
la dirección del vector hacia el origen de coordenadas. Se vio que incluso con los datos horarios no quedaba suficientemente clara la figura,
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por lo que se representó el viento bihorario (2,
4, 6, ... 24 horas) .
El polígono de brisa nos permite contestar, aparte de cómo es el viento a una hora
dada, a las siguientes cuestiones:
- ¿A partir de qué hora comienza a arreciar o
a amainar la brisa?
En Barcelona arrecia a partir de las 8 UTC
hasta las 14, en que amaina.
- ¿A partir de qué hora gira a la derecha o a
la izquierda?
En Tarragona gira a la izquierda hasta las 12
UTC , y a la derecha desde las 12 a las 18
UT C.
- ¿A qué hora se inicia la brisa y a qué hora
puede darse por finalizada?
En Empúries a partir de las 10 UTC ya esci
claramente establecida, hasta las 18.
- ¿A qué hora alcanza su m:iximo de velocidad?
En Empúries: 14 horas UTC.
En Blanes: 14 horas UTC.
En Barcelona: 14 horas UTC.
En Tarragona: 12 horas UTC.
En Sant Jaume d'Enveja: 16 horas UTC .
En las figuras 4-8 se representau estos polígonos de brisa junto con su listado. En los listados, al ser el interval o mas reducido (horari o)'
se puede afinar mas, pero sólo con el polígono se consigue un rapido y suficiente entendimiento de la evolución de la brisa.
Si se hubiera utilizado la misma escala para
todos los polígonos, se habría observada también a simple vista dónde es mas fuerte el viento, por la longitud de los vectores (o alargamiento
del polígono) , pero ocurría que algunos polígonos quedaban muy pequeños y no era faci!
su lectura. Esto se resuelve indicando la escala
en cada uno de ellos o viendo en el listado el
orden de magnitud de la velocidad (siempre en
metros por segundo) .
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Por otro lado, para comparar la evolución
diuma de la dirección de la marinada en las
cinco estaciones a la vez, se obtuvo la figura 9,
en la que en abscisas se indican las horas y en
ordenadas los grados de esa dirección. Durante
la noche la brisa es muy débil y su oscilación
es amplia, aunque puede observarse que predomina del noroeste.
Nos interesa mucho mas la brisa de día, la
marinada, mucho mas fuerte y fija, por lo que
reducimos la escala vertical para ampliar el sector entre los 50 y 250 grados.
Lo primero que destaca es que a partir de
las 9 UTC, en BLAN (Blanes) , BARA (Barcelona-aeropuerto) y TARR (Tarragona), y de
las 10 UTC, enEMPU (Empúries) y SJAU (Sant
Jaume d'Enveja), se mantiene muy constante la
dirección del viento, es decir, queda establecida
claramente la marinada.
Tambien observamos que en BARA,
EMPU y BLAN, a las 10, la marinada ya
comienza a girar a la derecha (aumenta su dirección respecto al norte), mientras que en SJAU
lo hace a las 12 y en TARR a las 13.
Y, lo mas destacable, que, una vez establecida la marinada en todas las estaciones, el gr:ífico, en todas, "esci por debajo" del de Barcelona.
Es decir, en todos los observatorios la marinada
sopla mas hacia el este que en Barcelona. Esto
puede ser debido a varias causas:
1. Hemos elegido un régimen del SW en
Barcelona mientras que en los otros puntos , a pesar de estar cercanos sinópticamente, puede haber otro régimen de
vientos, aunque no muy alejado del SW.
(Únicamente podra ser SW o SE, debido
a la situación sinóptica y a la orientación
de la costa) .
2. La dirección de la brisa tiene relación con
la orientación de la costa, manteniéndose
alrededor de la perpendicular a ésta en todos
los observatorios y girada a la derecha.

La dirección perpendicular a la costa, la
dirección media y la velocidad media de la brisa
en cada estación son las detalladas en la ta bla 6,
por lo que, en principio, la dirección de la marinada en Barcelona seria mayor que en los otros
observatorios, y así es, en efecto.
Pero, siguiendo este razonamiento, la
dirección de la brisa debería tener el mismo
orden que la orientación de la costa en todos
los observatorios, y esto ya no se cumple. Hay
que tener en cuenta que la dirección de la
marinada no sólo depende de esa orientación,
sino también del gradiente de temperatura, la
topografia, la naturaleza del terreno, etc.
Ademas, tenemos un caso singular, el de Sant
Jaume d'Enveja, que esta en el centro de un
delta.
El conocimiento del comportamiento
de la brisa es fundamental para saber el " tiempo " en Cataluña, ya que es el viento dominante durante todo el año en gran parte del
territorio y una de las causas de multitud de
fenómenos meteorológicos. En verano, por
ejemplo, una vez establecida la brisa, a partir de mediodía, empiezan a formarse nubes
en las zonas montañosas próximas a la costa,
las Cordilleras Litoral y Prelitoral, y a última hora estas nubes pueden alcanzar gran
desarrollo y dar Jugar a algunos chubascos
torm en tosos.
Se ha descrita el comportamiento de la
brisa en los observatorios indicados, representativos de toda la costa catalana, y se ha señalado que una de las causas principales de la
dirección de la marinada es la orientación de
la costa .
Hay que seguir profundizando en la relación entre la dirección y fuerza de la brisa y el
gradiente de temperatura y la orografia próxima a cada observatorio para poder determinar
exactamente todos los factores que inciden en
ese comportamiento.

Este artículo presenta un analisis de los
diferentes factores que determinau la temperatura de la superficie terrestre, evaluados
mediante la versión 3.1 del modelo de predicción de temperaturas superficiales (MOSNA),
operativa en el Instituta Nacional de
Meteorologia. Estos factores se clasifican en tres
grupos: astronómicos, meteorológicos y de
naturaleza y estado del suelo. Se muestran los
cambios en las temperaturas superficiales previstas al variar el valor de las magnitudes que
actúan como factores.

- radiación solar incidente,
radiación solar reflejada,
radiación de onda larga incidente,
radiación de onda larga emitida,
intercambio turbulenta de calor sensible entre
el aire y la superficie,
intercambio turbulenta de calor latente entre
el aire y la superficie,
intercambio de calor latente con el agua
superficial, e
intercambio de calor con el subsuelo.

Introducción
El Instituta Nacional de Meteorologia utiliza operativamente un modelo para la predicción de temperaturas mínimas superficiales en
autopistas.
Se trata de un modelo de balance energético. En cada paso de tiempo (15 minutos)
se irnpone, para una lamina de espesor infinitesimal de la superficie terrestre, el equilibrio
entre los términos de energia entrantes y salientes. El espesor infinitesimal de la lamina permite despreciar el almacenamiento de calor en
su interior.
Los términos que se introducen en la ecuación de balance son los siguientes:

La parametrización del intercambio de
calor sensible y latente entre el aire y la
superficie se basa en la teoría de MoninObukhov, aunque introduciendo algunas
modificaciones.
El intercambio de calor con el subsuelo se
evalua mediante la introducción de quince niveles de calculo desde la superficie hasta una profundidad de 1 m .

Aplicación del modelo
Para analizar la influencia de cada uno de
los factores en la temperatura superficial, se han
realizado simulaciones, introduciendo en el
modelo distintas modificaciones de los datos
basi cos.

El modelo se aplica en el municipio de
l'Albi (Lérida), donde esta situada una estación
de medi da con unas coordenadas de 41 °30' N,
1°00' E y una altitud de 490 m.
En el punto de medida el suelo es de asfalto, con un albedo núnimo (a mediodía) de 0,18
y una emisividad de 0,9S. La difusividad térmica es de 0,11 • lQ-5 m'l s hasta los 20 cm de
profundidad, 0,09 • lQ-5 m'l s entre los 20 y los
40 cm y 0,12 • 10-5 m'l s a partir de los 40 cm.
La conductividad térmica de la capa superior
es de 2 1S6 Wm-'°K '.
Para la primera simulación se consideran
unas temperaturas de 0° en la superficie, 2° a
S cm de profundidad, S0 a 20 cm y 9° a 1 m,
para el día 1 de enero a las 9 horas UTC.
Los valores de las magnitudes meteorológicas durante las horas posteriores se muestran
en la tabla 1.
Los cielos estan totalmente despejados y
no se registran precipitaciones.
Factores que influyen en la temperatura
superficial
Los factores que determinan la temperatura superficial pueden clasificarse en tres
grupos:
Factores astronórriicos. Dependen basicamente de la posición del observatorio y del
momento de aplicación del modelo. Evidentemente, la amplitud de la radiación solar
incidente, generalmente el término mas
importante del balance, esta en función de
la latitud del observatorio y de la época del
año. Por otra parte, la fase de la onda diurna depende de la longitud geogrifica del
observatorio y de la hora del día.
Factores meteorológicos. Si bien puede argumentarse que es la temperatura superficial la
que modula el valor de las variables meteorológicas, especialmente de la temperatura
del aire, sobre un punto concreto puede
plantearse el problema a la inversa. Así, una
vez determinades los valores de las distintas
magnitudes meteorológicas, éstos influiran
en la temperatura de la superficie. En el
modelo del INM, las variables que se tienen
en cuenta al establecer el balance energético son: humedad y temperatura del aire,
velocidad del viento, nubosidad baja, media
y alta, y precipitación.
Naturaleza y estado del suelo. La influencia del suelo en la temperatura superficial
se canaliza a través de diversos factores. En
primer lugar, el albedo determina la parte
de la radiación solar incidente que es
devuelta al espacio. La emisividad, por su
parte, es decisiva en el calculo de la radiación de onda larga emitida por la superficie, así como de la parte de la radiación
atmosférica que es absorbida por el suelo.
Las características térmicas del subsuelo son
muy importantes para conocer el intercambio de calor entre la superficie y las
capas inferiores; dependen no sólo de la
naturaleza del suelo, sino también, en gran
medida, de su estado, especialmente de su
contenido de humedad. En el caso del asfalto, al tratarse de una superficie impermeable , los valores son aproximadamente
constantes. Por último, la temperatura
superficial inicial, así como las temperaturas de los niveles inferiores, influyen en el
flujo de calor entre la superficie y el subsuelo.

Factores astronómicos
En la figura 1 puede observarse cómo seri
la evolución diurna de la temperatura superficial en distintas épocas del año, para unas condiciones iniciales y unos valores de las variables
meteorológicas idénticos. La época del año determina la cantidad de radiación solar incidente. El
mismo fenómeno puede observarse en la figura 2 al imponer las mismas condiciones a observatorios situades a diferentes latitudes.
Lógicamente, la diferencia en la radiación
incidente se producira únicamente durante las
horas comprendidas entre el orto y el ocaso .
El hecho de que en horas nocturnas se mantenga una diferencia de temperatura es debido
al mayor o menor almacenamiento de calor
que se ha producido durante el día en las primeras capas del subsuelo.
Factores meteorológicos
La nubosidad es uno de los factores fundamentales que determinan la temperatura
superficial. Su influencia es de gran importaucia, tanto en el porcentaje de la energia solar
que alcanza la superficie, como en los dos términos de radiación de onda larga: la emitida
hacia la SU):lerficie y la que, tras ser emitida por
la superficie, es reflejada por las nubes hacia
abajo.
En la figura 3 puede compararse la temperatura superficial obtenida con cielo despejado y la obtenida al introducir una nubosidad
de cuatro octavos en el nivel hajo, seis en el
medio y cuatro en el alto.
En el caso de que coexista nubosidad en
distintes niveles, el porcentaje total de cielo
cubierto se obtiene suponiendo una distribución espacial aleatoria de las nubes dentro de
cada capa y considerando el valor esperado de
la nubosidad total. Así, si denominamos L, M
y Ha las fracciones de cielo cubierto de nubes
bajas, medias y altas, respectivamente, la fracción total de cielo cubierto se supondri que es:
L + M + H - L·M - L·H - M·H + L·M ·H.
Con cielo despejado la temperatura superficial es mayor durante el día y menor durante la noche, es decir, la amplitud de la onda
térmica diurna es grande. Al aumentar la cubierta nubosa, disminuye esta amplitud.
No obstante, el mayor enfriamiento noctumo con cielo despejado puede quedar enmascarado. En días con fuerte irradiación solar -días
de verano con escasa nubosidad-, se alcanzan
altas temperaturas en las capas superiores del
subsuelo, el cua! actua como fuente de calor
durante la noche, con lo que se evita un enfriamiento mayor.
Otro de los factores meteorológicos fundamentales que determinan la temperatura
superficial es la temperatura del aire. A pesar
de que aire y superficie subyacente pueden
terrer temperaturas muy diferentes, existe un
intercambio turbulento que provoca un flujo
de calor sensible y latente.
En la figura 4 se observa el resultado de la
disminución de S0 en cada uno de los valores
trihorarios de la temperatura del aire. La consecuencia es una disminución de la temperatura superficial que dependeri de la velocidad
del viento y de la diferencia de temperatura
entre el aire y la superficie. Cuanto mayor es
la velocidad del viento, mayor es también el
intercambio de calor latente y sensible y, por
tanto, menor la diferencia de temperatura entre
el aire y la superficie. Esta diferencia de tem-

peraturas también influye en el resultado; especialmente importante es el signo de esta diferencia: una superficie mas cilida que el aire
implica estratificación inestable en las primeras capas de la atmósfera y, por tanto, mayor
facilidad para el intercambio, mientras que una
superficie mas fria que el aire implica estratificación estable y, como consecuencia, mayor
dificultad para el intercambio.
Cabe destacar que el fenómeno es progresivo. Las temperaturas mas bajas provocan
un enfriamiento de las capas superficiales del
suelo, de manera que, en condiciones de igualdaci de los otros factores, el enfriamiento adicional es cada vez mayor.
La influencia del viento en la temperatura superficial depende de la diferencia entre ésta
y la temperatura del aire. El viento tiende a
reducir la diferencia entre ambas, favoreciendo, como ya se ha indicado, el intercambio de
calor latente y sensible. En el caso analizado, la
temperatura del aire es inferior a la de la superficie, por lo que, como puede verse en la figura S, un aumento de la intensidad del viento,
que pasa de los valores ya citados a S mis, constante durante todo el día, hace disminuir la temperatura superficial, que se acerca a la del aire.
La humedad del aire no constituye un factor que influya de forma destacable en las temperaturas superficiales, a excepción de los casos
en que esta humedad ocasione un cambio de
fase del agua contenida en el aire o presente en
el suelo . En ausencia de cambios de fase, la
humedad influye únicamente en la radiación
atmosférica de onda larga. En la figura 6 puede
verse que las temperaturas superficiales apenas
difieren en el caso de que la humedad relativa
del aire sea la considerada inicialmente o mucho
mas baja (entre el 40 y el 90%).
La humedad adquiere verdadera importancia cuando se producen cambios de fase. En
caso de que la temperatura superficial sea menor
que la del aire, una elevada humedad relativa
provoca depósitos superficiales sólidos o líquides y, consecuentemente, flujo de calor !atente desde el aire hacia la superficie, lo que da
lugar a una atenuación del enfriamiento .
Contrariamente, en el caso de que el suelo
tenga agua superficial -sólida o líquida-, una
baja humedad relativa del aire facilita la evaporación, lo que lleva aparejado un flujo de
calor desde la superficie hacia el aire y, en consecuencia, una atenuación del calentamiento
superficial.
La precipitación, sólida o líquida, influye
en gran medida en la temperatura superficial.
La presencia de agua o hielo sobre el suelo
implica que puede haber evaporación, lo que
supone cesión de calor latente de la superficie
al aire, acentuando el enfriamiento o moderando el calentamiento.
En la figJ.Ira 7 pueden compararse las temperaturas sup"erficiales obtenidas sin precipitación y con Una precipitación de 1 mmlh
durante todo erdía. La presencia de agua sobre
la superficie limita, como ya se ha dicho, el
calentamiento diurno. Durante la noche, al
alcanzarse los 0°C, un posterior enfriamiento
requeriria la solidificadón dé toda el agua superficial; sin embargo, la continuación de la lluvia impide que esta solidificación se complete,
y la temperatura se mantiene constante. La presencia de agua superficial y, en mayor medida,
una lluvia continua, siempre dificultau que la
temperatura baje de los 0°C. Del mismo modo,
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la presencia de hielo sobre el suelo dificulta el
ascenso de la temperatura por encima de 0°.
Naturaleza y estado del suelo
La naturaleza del suelo influye en la temperatura superficial a través de los valores de
dos magnitudes que intervienen en los términos de flujo radiativo -albedo y emisividad- y
de las características térmicas del subsuelo, que
intervienen en la determinación del flujo de
calor entre la superficie y las capas inferiores.
El albedo representa la fracción de la radiación solar que, tras alcanzar la superficie, es reflejada de nuevo hacia arriba. Por tanto, un
incremento del albedo supone una menor absorción de calor por el suelo y, como consecuencia,
un menor calentamiento duran te las horas de día.
En la figura 8 se observan las temperamras superficiales obtenidas, en condiciones de
igualdad de los otros factores, sobre terrencs
con albedo 0,18 y 0,5. Lógicamente, un menor
albedo implica una mayor absorción de la radiación solar incidente, con lo cualla temperatura superficial alcanza, durante el día, valores
mas altos. La persistencia durante la noche de
temperaturas mas altas cuando el albedo es
menor se debe únicamente a la acumulación
de calor en las capas superiores del subsuelo.
La emisividad representa la fracción entre
la radiación emitida por la superficie y la que
emitiría un cuerpo negre a su misma temperatura. Representa también, de acuerdo con las
leyes de la radiación, la fracción de la radiación
de onda larga procedente de la atmósfera que
es absorbida por el suelo.
Una mayor emisividad supone una mayor
pérdida de calor por radiación en la superficie;
no obstante, tarnbién seci mayor la absorción
de radiación de onda larga procedente de la
atmósfera -emitida por la atmósfera o reflejada por ella, procedente de la propia superficie-. Por ello, la influencia de la emisividad es
compleja, y su signo dependeci de las temperaturas superficial y del aire, de la humedad del
aire y de la cobertura nubosa, aunque, generalmente, al ser mayor el término de radiación
emitida, un aumento de la emisividad supone
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de energia desde la superficie, con lo que
aumenta el enfriamiento noctumo y disrninuye el calentamiento diumo . Este factor se ve
modulado por las constantes térmicas del suelo,
que son las que determinan la velocidad del
intercambio de calor.
En la figura 11 puede verse el efecte de
una disminución de la temperatura del subsuelo. Se consideran temperaturas de -6° a S cm
de profundidad, 1° a 20 cm y 7° a 1 m. Al principio la disminución de la temperatura superficial es considerable; sin embargo, a medida
que se produce el intercambio de calor, la diferencia de temperaturas va haciéndose menor.

Las características térmicas del suelo no
est:ín en función únicarnente de su naturaleza,
sino también de su estado. Sus valores varían
ampliamente según las condiciones, especialmente el contenido de humedad, del suelo.
El valor de la difusividad térmica del suelo
da Jugar a una mayor o menor profundización
del calentarniento o enfriamiento, es decir, a
un reparto de estos fenómenos en una mayor
o menor cantidad de materia. Una difusividad
alta hace que el calentarniento o el enfriarniento
se repartan en una amplia capa, con lo que se
atenua la onda térmica en superficie. Por el
contrario, una difusividad baja concentra los
cambios de temperatura en la capa superficial,
con lo que las temperaturas sufren variaciones
mas acusadas.
En la figura 10 puede verse que una difusividad mas baja que la considerada inicialmente
implica una variación diuma de la temperatura superficial mucho mas grande.
Por último, la propia temperatura de las
capas superiores del subsuelo influye en la temperatura superficial de las horas sucesivas, puesto que uno de los términos del balance
energético es el flujo de calor intercambiado
con el subsuelo.
Un suelo con altas temperaturas constituye una importante fuente de energia y proporciona calor a la superficie, con lo que el
enfriamiento se ve muy limitado. Por el contrario, un suelo frio implica importantes flujos

Otros factores
Podria esperarse encontrar otras magnitudes que influyan en la temperatura superficial.
Evidentemente, las hay: la composición química de la atrnósfera es una de ellas, especialmente en lo que se refiere a los componentes
que intervienen activamente en el equilibrio
radiativo; sin embargo, en primera aproximación, la composición puede considerarse constante a nuestros efectes. Del mismo modo, la
estructura térmica vertical de la atrnósfera puede
afectar no sólo al intercambio de calor sensible, sino también al intercambio radiativo. No
obstante, estas contribuciones son, salvo en
casos muy extremes, muy inferiores a las detalladas en los apartades anteriores.
Por último, se puede citar la influencia de
la altitud del observatorio y de la orografia del
entomo. La influencia de la altitud es evidente: en observatorios situades a gran altitud, la
presión es menor y, por tanto, lo seci tarnbién
la atenuación de la radiación solar. En cuanto
a la orografia del entomo, la experiencia nos
indica que durante las noches de inviemo, especialmente en situaciones anticiclónicas, el aire
frío se acumula en los valles a causa de la inversión térmica. Este efecte se traslada a las temperaturas superficiales; no obstante, los gradientes
térmicos son menores, puesto que las fuertes
inversiones suelen ir acompañadas de vientos
flojos, con lo cual el intercambio de calor superficie-atmósfera es pequeño.

Introducción
Durante el día 24 de agosto de 1993 hubo
intensas tormentas en el Principado. Hacia el
mediodía, la caída de un rayo en la subestación
transformadora de FECSA, en Sant Andreu de
Palomar, provocó el farneso apagón que durante mas de ochenta minutes dejó a oscuras a toda
Cataluña, Andorra i el norte de Huesca.
En este artículo, por medio de las im:ígenes del satélite Meteosat, del radar, de la red
de detección de rayos y de las informaciones
de los colaboradores del Insti tu to Nacional de
Meteorologia (INM), intentaremos demostrar
que las fuertes tormentas de la tarde de dicho
día fueron provocadas por una línea de turbonada.
Los tiempos se dan en tiempo universal
coordinada (UTC), es decir, dos horas menes
que la hora local.

occidentales; concretamente, en Cabdella
(Pallars Jussà) se recogieron mas de 60 I! m' .
A media mañana del día 24 volvieron a
formarse núcleos de tormenta hacia el Sistema
lbérico y ante la costa catalana.
A las 12.00 UTC había un núcleo convectivo delante de la costa del Baix Penedès y
del Garraf Entre las 12.30 y las 13.45 UTC se
recogieron 70 I! m' en Cunit y casi 40 I! m' en
el Vendrell. Estos aguaceros fueron acompañados de gran aparato eléctrico. Uno de los
rayos cayó en un transformador del barrio de
Sant Andreu de Palomar de Barcelona y provocó el apagón general. M.ientras tanto, hacia
el interior de Aragón se forrnaban otros núcleos
de convección con una configuración diferente
de la de la costa catalana.
Según la Associació de Defensa Vegetal
(ADV) de las Tierras de Poniente, Lérida:
"Entre las 18.00 y las 19.00 UTC hubo una
fuerte tormenta de agua, viento y granizo que
afectó de forma diferente a una amplia superficie de la zona que se ha de defender. El :írea
afectada se puede delimitar en dos zenas:

una mayor pérdida de energia y, por tanto, una
disminución de la temperatura.
Las características térmicas del suelo influyen en la temperatura superficial, pues determinan el flujo de calor entre la superficie y las
capas inferiores, adem:ís de la evolución de la
temperatura de éstas. Dichas características pueden definirse mediante la conductividad térmica, v, y el producte de la densidad por la
capacidad calorífica, p·C. Estas magnitudes
determinan la difusividad térmica, Kb:
v

Los acontecimíentos
Durante la noche y la madrugada del 23
al 24 de agosto de 1993 ya se registraren fuertes tormentas, especialmente en los Pirineos

1. Desde Lérida siguiendo hacia arriba del

curso del Segre hasta Balaguer y hacia la
izquierda has ta ellínúte de la provincia con
Huesca. En toda esta zona la distribución
de la piedra es muy irregular, aunque parece que la zona mas afectada ha sido:
Térmens, Menàrguens, Vallfogona de
Balaguer, Gimenells, la Portella, Albesa,
etc. Aunque el resto de los municipios se
ha visto irregularrnente afectada.
2. Zona del Urgel: Los municipios de
Castellserà, Ivars d'Urgell, Linyola, Penelles,
la Fuliola, con daños de consideración.
La piedra en la mayoría de los casos era
pequeña y abundante, y cayó mezclada con
agua. En algunos casos tenía color negro".
Este núcleo compacto que de forma mas
o menos cohesionada cruzó toda Cataluña es
el que queremos analizar concienzudamente.
Hacia las 20.00 UTC las tormentas entraran en la provincia de Barcelona y paralelamente se activó un núcleo en la de Tarragona.
Fue en la comarca del Bages, donde la tormenta alcanzó la maxima actividad y virolencia. Hacia las 20.30 UTC, y durante veinte
minutos, en el pueblo de Artés, cerca de
Manresa, cayó una fuerte granizada con gran
aparato eléctrico. En poco rato se recogieron
11711m' , y las piedras eran grandes como huevos de gallina. Los municipios de Artés,
Santpedor y Sallent fueron los mas afectados.
La mayor parte de las cosechas de maíz y uva
se perdió. El suministro de electricidad quedó
cortado. Hubo pequeñas inundaciones y techos
de uralita perforados, tanto de casas y granjas
de pa vos como de industrias. Los desperfectos
en las carrocerías de los coches fueron considerables, con muchos cristales rotos . En
Manresa las cantidades de agua no superaran
los 30 11m' con fuertes rachas de viento, que
a las 20.10 UTC alcanzaron los 72 km/ h.
Entre las 20.30 y las 21.20 UTC hubo nuevas e intensas tormentas en el Camp de Tartagona,
que provocaran inundaciones en la zona turística de Salou y cortes del suministro eléctrico, así
como de carreteras. En el aeropuerto de Reus
se recogieron 50 11m' (con una intensidad horaria equivalente de 101 mm/ h), y se registró un
golpe m<Íximo de vien to de 72 km/ h del WNW a las 20.05 UTC. En la ciudad de
Tarragona y en el Vendrell se recogieron unos
25 1/ m' en veinte minutos acompañados de
pedrisco o granizo. Este núcleo convectivo llegó
a la ciudad de Barcelona hacia las 21.50 UTC,
muy activo sobre el mar, y dio 17 11m' en el
aeropuerto del Prat y sólo 4 11m' en el observatorio de la parte alta de la ciudad; no obstante, la tempestad provocó otro corte del fluida
eléctrico.
Por otra parte, la tormenta del interior de
Cataluña siguió avanzando hacia levante y finalmente llegó a las comarcas mas orientales, donde
se mostró muy virulenta , sobre todo en el
Empordà. Éste es el testimonio del señor Josep
Pascual, un colaborador del !NM altamente
calificado y que siguió la tormenta desde el
Estartit: "Entre las 21.50 y las 21.53 UTC cayó
piedra seca de entre 2 y 3 cm de diametro, y
quedaran en el suelo algunos centímetros de
grueso ... Es la pedrea de poder mas destructiva observada en esta estación meteorológica,
con veinticinco años de existencia.
... la intensidad de la precipitación debió
de ser la siguiente: 10 mm en cuatro minutos,

16,5 mm en diez minutos y 20 mm en veinte
minutos, aunque la intensidad seguramente fue
superior, ya que el pluviógrafo sólo registra la
precipitación una vez derretida la piedra.
En el momento culminante de la tormenta
hubo una brusca oscilación de la presión atrnosférica de 5 hPa, así como un descenso instantaneo de la temperatura de 5°C; también se
observaran movimientos en el mar en forma
de oscilaciones de período corto (ocho a diez
minutos) y de una amplitud de unos 50 cm."
Con posterioridad comentó que las cazoletas de los anemómetros quedaran destrozadas. Las paredes de la garita de instrumentos
orientadas hacia el oeste y el norte quedaran
llenas de agujeros. Hubo muchos pajaros muertos, caracoles con la concha aplastada, abolladuras en los coches, en algunos casos
acompañadas de rotura de cristales, persianas
de PVC orientadas al oeste y al norte con infinidad de agujeros, etc.

Algunas definiciones
Las turbonadas, habitualmente, son consideradas por el gran pública como las tormentas violentas o severas acompañadas de
muchas descargas eléctricas, vientos fuertes e
intensos aguaceros. En Cataluña se dan con
cierta frecuencia desde mayo hasta bien entrado el otoño. Estrictamente, la turbonada es un
giro brusca de la dirección del vien to, en sentida horario o en redondo; su velocidad aumenta a partir de un mínimo de 30 km/ h, con una
velocidad final mínima de 40 km/ h; este giro
persiste mas en un minuto y desaparece también bruscamente.
Modemamente, y para latitudes medias,
podemos definir una línea de turbonada como
un sistema convectivo mesoescalar (SCM) que
adopta una estructura lineal de considerable
extensión, entre 200 y 1 000 km de largo y
entre 20 y 200 km de ancho, y a lo largo de la
cua! se registran fenómenos convectivos severos, que no son frontales, aunque suelen presentarse precediendo a un frente frío, en la zona
cilida, por lo general entre 200 y 300 km por
delante del frente. Naturalmente, el causante
de una línea de turbonada es un cumulonimbus
arws, que a su paso provoca una brusca variación de la presión y la temperatura, ademas del
giro en redondo del viento, en general de un
SW flojo a un NW fuerte, a menuda con un
momento de calma en medio.
Hablaremos de tiempo duro o severa cuando se cumple alguna de las siguientes condiciOnes:
a) se producen descargas eléctricas casi continuas,
b) turbonada de mas de 60 km/ h,
e) granizo o piedra de tamaño superior a 1 cm,
y

d) reventones, trombas marinas o tornados.

Lo contrario de la severidad es la eficiencia, que caracteriza los episodios con lluvias
abundantes; las condiciones meteorológicas no
son las mismas. Un ambiente caracterizado por
gran inestabilización atmosfèrica vertical, patentes estratos secos y notable cizalladura vertical
del viento favorecera la severidad, mientras que
un ambiente muy húmedo a todos los niveles,
ligeramente inestable y con poco cizalladura
favorecera la eficiencia.
A grandes rasgos, hablaremos de SCM
cuando nos referimos a un puñado de nubes

tempestuosas que, a diferencia de una tormenta
ordinaria, tienen organización y vida propia
durante un tiempo superior a tres o cuatro
ho ras.

Situación sinóptica
A las 12.00 UTC del día 24 de agosto de
1993 había un anticiclón de 1 032 hPa centrado al W de Irlanda y una zona de baja relativa
en toda la cuenca mediterranea con un frente
frío muy desdibujado desde Suiza hasta Galicia.
A 850 hPa había un fuerte gradiente térrnico
a lo largo del valle del Ebro, desde los 4°C del
Cantabrico hasta los 20°C del Mediterraneo.
A 700, 500 y 300 hPa se mantenía el gradiente térrnico, pero menos marcada. Había una
vaguada bien formada con eje Paris-la Coruña
y facilmente podemos suponer una cotriente
mixima de viento del SW, probablemente desde
Cadiz hasta los Alpes.
El día 25 a las 6.00 UTC la baja peninsular se había desplazado hacia el centro de Ibiza
con un frente frío al sur y un amplio frente cilido al norte que rozaba toda la costa catalana y
se extendía hasta los Balcanes.
Analisis de la estructura vertical
Según los radiosondeos de Palma y
Zaragoza, la estructura termodinamica de la
atmósfera presentaba una notaria inestabilidad
latente y potencial, es decir, un forzamiento
puntual podía disparar el crecimiento de las
nubes hasta la tropopausa (12-13 km) . Ademas,
se observó la presencia de capas secas entre la
superficie y unos 4 000 metros, así como un
notable cizalladura vertical del viento hasta los
3 000 metros.
Analisis mesoescalar subjectivo
Supeificie
Poco después de que en los llanos de Lérida
se alcanzara el maximo térrnico del día, por el
valle del Ebro empezó a penetrar una masa de
aire fría y pr:icticamente saturada. A las 18.00
UTC la frontera entre estas dos masas de aire
bien definidas estaba en el límite de las provincias de Huesca y Zaragoza con un marcado gradiente térrnico y barico. En la ciudad de
Huesca la temperatura era diez grados inferior
a la de Lérida y la presión 3 hPa mas alta.
Ademas, había una clara convergencia de los
vientos hacia esta línea de discontinuidad, que
no era mas que un frente mesoescalar muy activo. A lo largo de este frente es donde acabó
organizandose la línea de turbonada. Este frente cruzó de forma compacta las tierras occidentales de Cataluña y posteriormente se diluyó
al desplazarse hacia la costa.
850 y 700 hPa
Destacamos una clara frontera entre la masa
calida y seca mediterranea y la húmeda y fría
que avanzaba desde el Cantabrico, y que en el
caso de 700 hPa se encontraba mas avanzada
hacia el Mediterraneo. A 850 hPa, a las 12.00
UTC, observamos un maximo de viento en
Murcia, de 30 kt, del SW.
500 y 300 hPa
Destacamos, a las 12.00 UTC, un thalweg térrnico que penetraba desde el Cancibrico
hacia Zaragoza con -16°C con una corriente
en chorro a 300 hPa, que arrancaba de Gibraltar
y alcanzaba un maximo de 100 kt cerca de
Zaragoza.

11§121%1

Imagenes del Meteosat
Las imagenes que se ofrecen han sido coloreadas, excepto la de las 18.00 UTC, a fin de
destacar las cimas de nubes, de modo que cada
color representa un salto de cuatro grados; así,
el color amarillo indica temperaturas de -40 a
-43°C, el verde de -44 a -47, el azul cielo de
-48 a -51 , el azul oscuro de -52 a -55, el rojo
de -56 a -59, el blanco de -60 a -63, el gris de
-63 a -67 y el negro de -68 a -79.
12.00 UTC: Se aprecia claramente la corriente en chorro que arranca de mas alia del
estrecho de Gibraltar, y que alcanza el miximo de 100 kt cerca de Zaragoza. En la costa
sur catalana, sobre el mar, se observa un
~CM, que un poco mas tarde provocara el
apagón general en toda Cataluña, y hacia
Aragón crecen los primeros núcleos convectivos. También observamos una franja
de nubes en el Cantabrico que se extiende de NE a SW y limita la parte derecha
de la zona oscura correspondiente al miximo de viento. A la imagen de satélite se le
ha superpuesto el Parametro Frontal
Térrnico (PFT), que calcula la dirección
de la variación mixima del módulo del gradiente térrnico para señalar la posición del
fren te.
17.00 UTC: El SCM ha aumentado de superficie y se ha desplazado hacia el NE, situandose sobre el mar y abarcando el sur de
Francia y el extremo nororiental de
Cataluña. En Aragón se observa la formación de un nuevo SCM a la izquierda del
miximo de viento, dentro de la nubosidad
asociada al frente y que acabara incluyendo la línea de turbonada.
18.00 UTC: El SCM formado en Aragón ha
aumentado mucho de superficie y tiene una
clara forma de abanico o V. Esta curiosa
forma es una manifestación del gran tiro o
velocidad vertical al interaccionar con el
fuerte cizalladura asociado al miximo de
viento de 300 hPa. La banda nubosa, estrecha y alargada como un mango de escoba,
que se sitúa por delante del sistema en forma
de V, no es el reflejo en forma de nubes del
frente de rachas, sino los restos del núcleo
alargado descrito en la imagen de las 17.00
horas y que ha sido adelgazado por la subsidencia asociada a la parte delantera de la
gran tormenta. En diversos estudios realizados en los EUA se ha observado que el
75% de las estructuras en forma de V ocasionan tiempo duro en superficie en los
sesenta minutos posteriores a su aparición.
El SCM nacido a las 15.00 UTC en
Aragón llegó a su maxima extensión, unos
56 000 km', hajo el area de -52°C, a las 19.30
UTC. La temperatura mas baja que alcanzó el
sistema fue de -67°C, y su duración fue, como
mínimo, de siete horas.
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Imagenes de radar
La clase de imagenes de radar que utilizaremos son los denominados ecotops, es decir, la
representación plana de la mixima altura a la
que llegan los ecos del sistema convectivo.
Cuanto mas altos sean éstos, mas potente seri
el sistema convectivo .
La primera localización corresponde a las
17.50 UTC. En esta primera localización, ocupa
una franja lineal que se acerca al límite occidental de Cataluña con reflectividades muy altas
embutidas, del orden de 13 km, coherentes con
las cimas de nubes de los sondeos y las fotos del
Meteosat tratadas. En la siguiente imagen disponible, a las 18.50 UTC, se observa que el
sistema se ha desplazado unos 50-60 km, y se
situa a lo largo del Noguera Pallaresa aproximadamente, al tiempo que empieza a desdibujarse la estructura lineal y el núcleo mas al
sur parec e retrasarse y debilitarse. A las 19.50
UTC la mitad norte se acelera un poco, mientras que el núcleo mas al sur sigue retrasandose, pero se activa mucho al acercarse al mar. Se
observa claramente la ondulación del sistema,
que es un síntoma de severidad. A las 20.50
UTC la mitad norte, muy ondulada y separada del núcleo del sur, se mueve lentamente. El
núcleo del sur también se mueve lentamente
y siguiendo la costa. A las 21.50 UTC el núcleo
del norte ya ha llegado a la costa y es muy activo, mientras que el del sur muestra su parte
mis activa sobre el mar. Según este movirniento,
la velocidad es de unos 50-60 km/ h cuando el
sistema presenta una estructura mas lineal y de
25-30 km/ h cuando los núcleos estan mas aislados y se situan por encima de la costa. A las
22.50 UTC la línea de turbonada, muy activa,
ya esta mar adentro.
Descargas eléctricas
Durante todo el día y la madrugada del
25 de agosto de 1993, la red de detección de
descargas eléctricas (REDDEL) del !NM
detectó 17 401 rayos, sólo en la zona de
Cataluña y sus alrededores. Por lo que a la
línea de turbonada se refiere, las primeras descargas ocurrieron a las 14.00 UTC y la actividad eléctrica persistió hasta las 2.30 UTC.
Denominaremos NT a los rayos o descargas
eléctricas nube-tierra, que son las descargas
que registra la REDDEL; a partir de la polaridad de las NT, hablaremos deNT(+) o NT(-),
y, según su frecuencia relativa, podemos obtener algunas relaciones sobre la severidad de
la tormenta.
Por lo que a la distribución temporal se refiere, observamos tres miximos deNT(-), a las 16.30,
las 19.30 y las 23.00 UTC, que corresponden a
las tres reactivaciones del SCM, que indican los
momentos de convección mis activa.
Los maximos deNT(+) con proporciones superiores al 10% suelen ser precursores de
tiempo severo en superficie.

Tanto por el número medio de descargas
por minuto (mas de 5-12 NT /minuto) , como
por la proporción deNT(+) , podemos calificar el SCM de severo.
Por lo que a la distribución espacial se
refiere, observamos que el SCM es el tipo móvil,
con un desplazarniento medio hacia levante y
con descargas alineadas de norte a sur.

Conclusiones
a) El sistema convectivo es un SCM, basicamente por sus dimensiones, forma y su duración en las imagenes del Meteosat.
b) La organización lineal del SCM es evidente a
partir de las imigenes de radar, con una amplitud de unos 30 km y una longitud de unos 200250 km, y una duración de mis de siete horas.
e) El organizador es un frente, tal como podemos ver en la imagen 1. Hay un frente frío
que se extiende en dirección E-W desde
Suiza has ta Galicia, según puede verse en el
PFT a 850 hPa.
d) La estructura vertical de la atrnósfera es favorable a la convección prpfunda, severa y no
eficiente, que son las condiciones meteorológicas requeridas para la formación de .
una línea de turbonada, ademas de un forzamiento subsinóptico. La convección profunda quiere decir que la profundidad de la
capa con inestabilidad latente, condicional
o potencial, se extiende por toda la troposfera, ya que las cimas de las nubes estan a
13 km, coherente con los ecotops.
e) Por lo que al forzamiento subsinóptico se
refiere, es evidente que lo hay, como ya
hemos dicho al tratar de los anilisis mesoescalares; basicamente, son convergentes a
bajos niveles.
f) El mecanismo inicial suele ser una capa o linea
seca (dry line), mis un thalweg de onda corta
a niveles superiores. Por lo que a nuestro caso
se refiere, parece que los movimientos verticales fueron iniciados por una onda corta a
300 hPa, apoyada por una vaguada térrnica
muy notoria a 500 hPa, aparte de la linea seca.
Ademas, creemos que el miximo de viento
que a las 12.00 UTC se situaba en los alrededores de Zaragoza, a las 18.00 UTC estaba en la vertical de Cataluña y posiblemente
hubo interacción con el miximo de 850 hPa
que a las 12.00 UTC es~ba en Murcia, y a
las 18.00 UTC estaria mas al norte.
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The nee d for atmospheric observation
The fundamental aims ofthe work ofthe
meteorological services, and indeed their raison d'être, are:
a) To protect life and property.
b) To protect the environment.
e) To competently plan activities that are sensiti ve to atmospheric condicions.
In order that these functions may be carried
o ut effectively, first o f all it is essencial that the
meteorological services should receive and/or
produce observation data which will provide
as accurate a picture as possible o f atmospheric condicions ata gi ven moment; these observacions furnish the data that serve as a basis for:
The preparation of analyses of the different
meteorological variables and the prediction
o f their development by means o f numerical prediction models o f the weather.
The diagnosis o f atmospheric condicions and
the prediction o f their immediate development using conceptual models and extrapolation techniques.
- The preparation o f statistical and climatological studies which facilita te intelligent interaction between human activities and the
environrnent, favouring the efficient use and
preservation o f the latter.
N ature of th e problem
The different processes which take place
in the atmosphere in vol ve a broad spectrum of
spatial-temporal scales; for example, thousands
o f kilometres and severa! days in the case o f
baroclinic waves, or a few kilometres and about
o ne ho ur in the case of storms. Linked with
this, there is a close relationship between the
type of atmospheric phenomena it is wished
to monitor, in order to predict their development, and the characteristics (spatial and temporal resolution, and geographical coverage)
o f the observation data that are useful, if these
tasks are to be approached with some guarantee o f success.
The study of the atmosphere is a global
activity, with respect to both meteorology and
climate, and thus to understand the atmosphere and to predict the development o f this
complicated system, global data are needed,
even in the event that we are only concerned
with a specific geographical area, limited, for
example, to one country. Thus, by way of
example, in order to be able to make mediumterm meteorological forecasts (3 to 10 days), it
is necessary to support the numerical prediction models o f the weather with observarien
data that take account o f atmospheric canditions in their totality; this need for global observation is even more evident if we wish to srudy
the global clima tic system; monitoring o f this
system is essential in order to evaluate and predict possible changes, so that appropriate decisions designed to rninirnize possible negative
repercussions (global warrning, rise in the sea
level, changes in precipitation systems, etc.)
can be taken in time.
A particular problem is posed by the more
accelerated meteorological phenomena, which
have a relatively short life cycle and occur within a lirnited area -over tens or hundreds of

kilometres (the case, for example, o f the mesoscale convective systems responsible for the
torrential auturnn rai ns in Mediterranean coastal regions and the violent north-west winds
in the Bay ofBiscay)- this problem cannot be
tackled unless there are observation systems
providing data that are collected very frequently
on both a temporal and spatial scale, which will
ena ble the ori gin o f such phenomena to be
detected and can be used to make, in this case
o f necessity, immediate predictions abo ut their
development and movement.
The enormous task of observation and
data collection required o f a meteorological
service, so that it may fulfil the functions with
which it has been entrusted, cannot:
be undertaken by a state acting alene,
be exclusively based on in situ measuring
techniques.
The first of these factors has led to the
importance that has been attached to international co-operation since meteorological operations began. The clearest demonstration of
this can be found in the basic programme of
the World Meteorological Organisation: the
Meteorological surveillance programme and its
key element: the World system o f meteorological observation. This programme o f co-operation functions at international, national and
regionallevels.
The role of rem a te sensing
The measurements o f meteorological parameters such as temperature, hurnidity, wind,
etc., are nornully obtained by siting the observation instrument or cquipment in the place
where it is wished to measure them. These sensors are positioned in meteorological cabins for
the purpose of ground level observation, or
transported in an aeroplane or a radiosonde
balloon, if it is wished to observe the vertical
strucrure ofthe atmosphere. These type of measurements are known as in situ.
However, it is not viable to deploy a network of observation points with this type of
instrumentarien which will meet the requirements o f spatial and temporal resolution and
geographical coverage imposed by the observarien needs of oteteorology. (Remember that
three quarters o f the planet is ocean or sea, and
the majority of the land mass is unpopulated;
consider also the enonnous cost o f setting up
and maintaining in operation an observation
system that is based on in situ measurements).
For this reason it has been necessary to consolidate the use o f remo te sensing or remo te measuring techniques.
The concept o f remo te sensing is based
on the idea of a device which, once positioned in a particular si te, is capable o f transmitting a description of this site's characteristic
physical properties to a second site. Remate
sensing is based on instruments that can measure the results o f the interaction o f waves, fundamentally electromagnetic waves, with a
volume or area o f the atmosphere, and on techniques which enable the physical variables that
characterize the condition o f this area to be
inferred from these measurements. lf these
waves are generated by the remo te sensing sys-

tem itself, the system is referred to as active; if
the waves are generated by the atmosphere or
any other natural source, such as the Sun, for
example, it is referred to as passive.
The typical instruments are radiometers,
spectrometers and radar systems; it was common to find such equipment in the first half of
this century. However, it is only in the final
quarter of this century that the extraordinary
potencial of remote sensing has been developed to an impressive degree, due to two fundamental factors:
the development of aerospace technology
and the capacity to place artificial satellites
in orbit, and
the extraordinary advances that have taken
place in computer and communication technologies.
Satellites have provided remote sensing
equipment with a privileged platform from
wi,ich to observe the atmosphere and the environment on a planetary scale, while modem
information technologies have provided the
capacity to process and transmit the remarkable volume of data collected.
The response of the INM
The INM, aware of the importance o f
remote sensing to the fulfilment of its aims,
decided to put the following technology into
operation as key elements ofits Technological
innovation plan begun in 1983:
- An advanced system to receive and process
informarien from meteorological satellites.
- A network of doppler meteorological radars
providing full national coverage.
A lightning detection network.
Furthermore, the necessary steps were
taken for Spain to become a member of the
European Organisation for the Operation of
Meteorological Satellites (EUMETSAT) when
the organisation commenced activities in 1986.
Meteorological satellites
Meteorological satellites represent the subsystem in space of the world observation system, and their main objective is to complete
the informarien provided by the ground level
sub-system in an economically viable fashion.
The current meteorological satellites are
classified into two groups, polar and geostationary satellites, depending on the characteristics of their orbi t.
The polar satellites orbit at an altitude of
around 850 km passing near the poles (their
plane of orbit is approximately perpendicular
to the plane o f the equator) . They take abo ut
100 minutes to make a complete orbit, and due
to the rotation of the Earth, each orbit crosses
the equator some 25 degrees oflongitude further west o f the previ ous orbi t. These kinds o f
satellites can observe the whole of the Earth
every twelve hours; so they provide global and,
furthermore, relatively detailed coverage.
The geostationary satellites are located at
an altitude of 36 000 km and their orbit lies
within the plane of the equator. Their orbital
period coincides with the rotation o f the Earth,
so that with respect to the Earth they remain
practically stationary: the same area of the Earth
is seen at all times from the satellite. A geostationary satellite can observe a circular area covering more than one quarter of the Earth's
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surface, so that with the five nominal geostationary satellites almost global coverage is achieved; the polar areas are an exception. These
satellites provide very frequent information
about the coverage zone and thus they are
essencial for very short-term prediccions.
The two types of meteorological satellite
are, to a large extent, complementary. The
geostationary meteorological satellites provide
data and almost continuous surveillance in tropical and tempera te zones, while, on the other
hand, the polar meteorological satellites provide global coverage with greater detail and
accuracy, albeit with less temporal resolution.
The theoretical system of meteorological
satellites i.s formed by:
- Three polar orbit satellites:
• Two of the TIROS-NOAA series supplied by the United States of America.
• One of the Meteor series supplied by the
former USSR.
Five geostationary orbit satellites:
• One Meteosat supplied by EUMETSAT
and positioned at 0° longitude.
• Two GOES supplied by the United Srates
of America and positioned at 75°W and
135°W.
• One GMS supplied by Japan and positioned at 140°E.
• One GOMS supplied by the Community
of Independent Sta tes and positioned at
75°E.
This nominal system has been modified
for various reasons. Thus, for example, during
the transition period between the GOES series
of satellites and the very recent GOES-Next
only one GOES satellite remained in operation, the last o f the old series. It was possible
to avoid the resultant shortfall in satellite observations o f the Atlantic coast o f Ameri ca by
means of an agreement between EUMETSAT
and the United States of America to move a
reserve Meteosat satellite first to a position
50°W and later to 75°W. The first GOMS,
by the name of Elektro-1, was launched at
the end ofOctober 1994. To date, the observations in its theoretical coverage zone have
been made by a mixed communications and
meteorology satellite, the INSA T belonging
to India. Figure 1 shows the current nominal
configuration of the Meteorological satellites
system.

Two meteorological satellite programmes
oj particular importance to the INM
The Meteosat and TIROS- N programmes are described below, since they are of
importance to meteorology in Spain.
Meteosat programme
The Meteosat programme began as a project with the facultative participarien o f the
European Space Agency; the first satellite was
launched at the end o f 1977 and was an essential element in the success of the first world
meteorological experiment undertaken between 1978 and 1979. This was one ofthe internacional scientific experiments of the greatest
scope eve~ to be completed. Once the usefulness of the programme had been demonstrated and a community of partners interested in
its continuarien had been created, in 1986 it
came under the responsibility of the organisation EUMETSAT.

The principal aim of Meteosat is to capture images in three bands· or channels of the
electromagnetic spectrum. The instrument
employed for this purpose is a gyratory sweep
scanning radiometer typical of the geostationary meteorological satellites established by
rotation, as is the case of Meteosat.
Every thirty minutes the radiometer provides updated information about the area of
the Earth that is accessible from the satellite
position, one disc of65° centred on the point
where the equator cuts the meridian 0°, in
two infrared bands and on e visible ba nd o f the
electromagnetic spectrum. Image 1, which
shows a Meteosat image in the visible channel, gi ves an idea ofthe coverage provided by
this sa te lli te.
This information is transmitted to Earth,
where it is processed at the Meteosat Operacions
Centre in Darmstadt (Germany) and sent to
users, in accordance with certain pre-established schedules and formats, via the satellite itself
by means o f two emissions: digital emission
(suitable for quantitative use of the informarien), for which there currently exist abo ut on e
hundred user stations, and analog emission (only
suitable for qualitative use), for more than one
thousand user stations.
The !NM currently has in operation:
- A principal receiving station at its headquarters, to which a powerful image processing computer system is linked, which is
connected in tum to the ten regional centres with forecasting responsibilities.
More than eighty secondary receiving srations, most of which are set up at the main
meteorological offices (principally at airports
and airbases), while the remainder operate
as geographically distributed autonomous
reserves for the main receiving and processing system.
The irnages are directly used by the meteorological servi ces for the preparation of the
classic meteorological analyses and for meteorological surveillance and extremely short-term
forecasting; taking advantage of the considerable benefit ofhaving access to updated information every thirty minutes, it is possible to
keep a close watch on developments in the
atmosphere and on cloud formations.
Furthermore, these images are subsequently processed in order to obtain products
that provide quantitative information. Among
these derived products, the wind vectors calculated from the movement of cloud elements
in successive irnages are of great importance,
since they are useful in preparing the initial
analysis relating to numerical weather prediction models.
It is also necessary to mentien the contribution of Meteosat to two intemational projects, which have gained in importance due to
the interest aroused by a possible change in the
world's climate: the intemational climatological project concemed with clouds and the global climatological project on precipitarien, for
which Meteosat provides data in its area of
coverage.
TIROS-N prograrnme
This American programme concerned
with the observation of the atmosphere and
the environment from polar orbit is the current

successor of the TIR OS programme begun in
1960. It consists of two satellites which orbit
the globe at an altitude of some 850 km with
orbital planes approximately perpendicular to
the equator and perpendicular to one another,
so that every six ho urs on e o f the satellites repeats observation in a particular area.
The disadvantage ofthe limited temporal
resolution of the information offered by these
satellites, twelve hours for each satellite, as
opposed to thirty minutes in the case of a geostationary satellite, is offiet by a number o f advantages, such as:
a) The global geographical coverage provided.
In fact, any point on the globe is observed
twice a day by each satellite of this type,
including the polar areas, which no geostationary satellite is able to cover.
b) The production of information of greater
radiometric quality and greater geometric
and spectral resolution. As a result of orbiring relatively near the Earth's surface, at a
height of850 km as opposed to 36 000 km
in the case of a geostationary satellite, the
electromagnetic energy emitted and reflected by the Earth is more intense when it
reaches the radiometers on board, and the
noise of the equipment is of relatively less
importance.
The TIROS-N satellites are stabilized by
means o f a system that controls the direction o f
its three main axes, and the radiometers on board
permanently collect information relating to the
Earth. This information is transmitted in real
time for local users within the field o f visi on o f
the satellite by two types of emission: digital
HRPT emission and analog APT emission; furthermore, the information is also stored on board
to be transmitted when the satellite is within
the field o f visi on o f the main stations.
The INM currently has in operation a
receiving station for digital HRPT emission at
its headquarters and more than forty secondary
receiving stations for analog APT emission,
employing the same strategy as that described
for the stations of the Meteosat system.
With respect to observation, the satellite
has two tasks: to capture images in three infrared bands and two visible bands of the electromagnetic spectrum, for which the AVHRR
radiometer is responsible, and to obtain temperature and humidity readings at different alcitudes in the atmosphere, an atmospheric
sounding task completed by the set of three
instruments grouped together under the
acronym TOVS.
The sounding task is really important and
through this it is possible to obtain information about the vertical distribution of temperarure and humidity in the atmosphere with a
spatial resolution on the horizontal of around
100 km (depending on cloud conditions) and
a temporal resolution of six hours (when both
satellites are operating). The quality o f the temperature and humidity profiles obtained by processing the TOVS data is not as good as that
obtained by means of in situ observation systems, radiosondage by balloon. But it would
not be economically viable to maintain an
observation system based on radiosondage with
the coverage and resolution provided by the
TOVS syste·m, especially if on e bears in mind
that the oceans cover three quarters o f the planet and a large proportion of the land mass is

desert. Following the first sounding by satellite tests in the mid-1970s, the Americans took
the unquestionably historie decision to begin
to withdraw all their meteorological observation ships from the Atlantic.

The INM's main system for the reception and
utilization of data from meteorological satellites
The INM operates a powerful system dedicated to receiving and processing the digital
information provided by the meteorological
satellites.
The system consists of:
The antenna arrays and electronic networks
for the reception o f the Meteosat POUS and
TIROS-N HRPT high resolution digital
emissions; the reception system which was
operating with the previous generation of
American GOES geostationary satellites will
shortly be modified to make it possible to
rec eive the digital emissions of the very recent
GOES-Next.
- The computing system for the storage, processing and operative use of data from the
satellites in combination with all kinds of
meteorological information. Among the
information contained in this extensive meteorological database, which is continuously
updated, are: the results o f the numerical
weather prediction models, observation
reports from convencional and automatic stations, radar information, information from
the lightning detection network, information about waves and sea condicions from
the satellite ERS-1, etc.
25 workstations, which are distributed arnong
the various subordinate offices of the INM
headquarters and the regional meteorological centres.
In photo 1 different components of the
system are shown: Meteosat antenna, satellite
data reception networks and a workstation.
The images received are used in real time
by the meteorologists at the INM as basic support for the tasks of weather forecasting and
surveillance. The images are shown on the
screens of the workstations in graphic form
and different enhancements are used to make
particular characteristics of the cloud systems
clearer.
Image 2 shows a Meteosat image in the
infrared heat channel centred on the Balearic
Isles. The image has been highlighted in false
colour to show the different temperatures of
the highest points o f the cloud system. Image 3
shows the enhanced image o f the externa! structure of two convective mesoscale systems in
the Mediterranean.
The processing o f satellite information that
takes place as a matter of course at the INM
includes the generation of an extensive list of
derived products that are useful both to weather forecasting and surveillance tasks and also
to the study of the climatic system. Some of
these are described below:
Obtention of wind vectors from the movement observed in the cloud structures on
consecutive Meteosat images. Image 4 shows
the wind vectors calculated in this way for
5 October 1994 at 12.00 UTC; winds at low
levels are shown in yellow, those at intermediate levels in blue and those at high levels
in magenta.

- Estimation o f the intensity and likelihood of
precipitation frorn pairs o f Meteosat' s visible and infrared channels. Image 5 shows the
likelihood of precipitation at various levels
calculated in this manner for 2 December
1994 at 11.20 UTC.
Calculation of vegetation indices from the
pair o f channels VIS 1 and VIS2 o f the
AVHRR radiometer on the satellite
TIROS-N. Image 6 shows this product for
23 March 1995; the range of colours indicates the greater or lesser degree of absorption of photosynthetically active radiation
(nil for the red shades and maximum for the
green and blue shades; the dark area of the
Pyrenees indica tes the presence of snow or
cloud cover.
Obtention oftemperature and humidity profiles and estimation of the total ozone content from data provided by the TOVS system
on the TIROS-N satellites. Figure 2 shows
a map with the distribution of the total ozone
content in the atrnospheric column obtained in this way for 1 July 1994; the figures
are dobson units.

Meteorological radars
If the meteorological satellites allow practically continuous coverage oflarge areas of the
atrnosphere and provide information about the
upper zone and externa! structure of cloud formacions, radars are a suitable and effective complement, due to their capacity to provide
information about the interna! structure and
distribution of precipitation inside clouds.
Observacions made by radar are essencial
for detecting, monitoring and predicting the
movernent and developrnent of meteorological phenornena of a violent narure, fundamentally those related with storms. Furthermore,
current processing techniques enable quantitative values relating to particular elements of
great interest to be obtained, such as rain or
wind.

Radar as an active remate sensing system
The way in which rneteorological surveillance radar equipment is able to scan the
interior of cloud systems and locate the areas
where the formati on of precipitation is beginning, as well as monitor the increasing or decreasing intensity and the movements (both vertical
and horizontal) of the precipitation, is summarised hereunder:
The equipment generates frequent, short
impulses of energy (about two hundred a
second, lasting abo ut a microsecond) in the
range of the radio frequencies of the electrornagnetic spectrum (centimetric wavelengths) .
- This energy is concentrated into a very
narrow beam by an antenna which successively focusses on different radials (by means
of a continuous rotation system) and at different elevations (through an elevation system operating by jumps every time an
azimuthal turn is completed); in this way the
radar makes a complete volumetric scan of
all its surroundings, obtaining information
from both horizontal and vertical planes.
- The energy radiated interacts with the
atrnosphere, the clouds and the precipitation
(targets), and is backscattered again towards
the antenna (echo); the energy returned
depends on the type and size o f the elements

that make up the cloud. It is negligible for
the typical droplets of cloud with a radius of
about 10 microns, but it is significant for
drops or elements of precipitation, the typical radius of a raindrop being 1 millimetre.
- From the azimuthal position and elevation
ofthe antenna, and from the delay time between the pulse being emitted and the echo
being received, the radar equipment deduces the location of the targets in space, and
according to the intensiry ofthe echo returned, makes an estimation of the quantiry of
precipitation that exists.

ned by cycles of ten minutes, and in each of
these cycles rwo different scans are made, which
are to a certain extent compleq¡entary:
- A scan in "amplitude only" mode. The radar
uses rwenry different elevations, from O to
25 degrees, and provides information with
a radial range of up to 240 km.
A scan in doppler mode. This scan obtains,
in addition to information about the amplitude or intensiry ofthe echoes, information
about their displacement velociry and turbulence. In this case the radial range is reduced to 120 km.

The radar network cif the INM
The meteorological radar nerwork o f the
INM is composed of fifteen radar systems distributed across Spain, so that full national coverage is provided.
Figure 3 shows the final radar coverage of
the nerwork. This has not yet become operative, since the radars at Malaga, Almeria and
the Balearic Isles are at various stages ofbeing
installed.

Products generated by the radar nerwork
ofthe INM
Products are generated by the nerwork at
rwo levels: at a regionallevel, using the information gathered by the associated radar equipment, and at a nationallevel, by putting together
the information gathered by all the radars and
combining this with the information obtained
from the meteorological satellites.
Regional level: The radar equipment
detects and locates the precipitation echoes and
establishes their characteristics; this information obtained is continuously sent to the computer installed in the regional centre . This
receives the data and produces the following
images or radar products:
Horizontal cuts which provide information
about the distribution and intensity of precipitation at different altitudes (up to rwelve horizontal cuts at altitudes that range from
the lower level, or ground level, to an altitude of 12 km) .
Integrated images which synthesize all the
information contained in the series ofhorizontal cuts, such as the eclzotop or maximum
altitude of the precipitation echoes, the image
with the precipitation maximums (independently of the altitude at which they are
situated) , and the image with the altitude at
which those maximums are found.
Images with products derived from scanning
in doppler mode, which has the advavtage
o f provi ding a geometric resolution o f 1 km,
compared with 2 km when operating in
"amplitude only" mode, and which besides
giving information abo ut the intensity o f the
echoes, reports on their displacement velociry and on turbulence.

Ea eh o f the radar systems is composed o f:
- The radar equipment itself, installed in open
country in an elevated location with respect
to its surroundings, so that spatial coverage
is not excessively reduced by shielding as a
result of our complex orographical features.
Photo 2 shows a rypical radar site, i~ this
case the meteorological radar for Extremadura, installed at Sierra de Fuentes
(Caceres).
The radar information control and processing system. Based on a computer installed on the premises of the regional
meteorological centre that is nearest the
radar equipment.
- A radio relay system linking the process control computer with the radar equipment.
The radar nerwork of the INM has three
features which place it among the most advanced nerworks in the world; these features are:
- Equipment is fitted with doppler capaciry;
this makes it possible to measure the displacement velociry ofthe echoes (as well as their
intensiry) and also turbulence. Furthermore,
this capaciry enables the permanent echoes,
which are generally non-meteorological, to
be automatically distinguished.
- A high degree of automatism and the capaciry to control radar equipment that is operating in a geographically remote location.
Creation of national mosaics with the radar
information and derived products generated
by each of the different radar systems.
Operation in a nerwork and the generation o f national mosaics are of fundamental
importance to the operating tasks ofthe INM.
Thus, it is possible to have redundant information about the precipitant systems that are
observed simultaneously by various radars, and
information about these systems is available
befo re they rea eh the covera ge area o f the local
radar.
Operation of the radar
Each radar system works automatically
according to a pre-established scheme, which
can be defined and varied with relative flexibiliry. At present the operating scheme is defi-
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The following products are of particular
interest:
- The images estimating accumulated precipitation (an estimation of the water that has
fallen to Earth). These are calculated hourly;
by processing the information produced in
the !ast six scans made, the system makes an
estimation of the quantity of accumulated
precipitation; afterwards, with these hourly
accumulations, the accumulated precipitations are calculated at intervals of six and 24
hours.
The echo extrapolation image. With a pair
of earlier images, the system calculates the
displacement velociry of the precipitation
echoes and produces an estimation of their
position in the near future.
In order to illustrate some of these produets, we ha ve included a series of images
corresponding to different radars and meteorological situations.

Madrid radar, 11 October 1993. Image 7
(a, b, e, d, e and f) show the passage of a front
of rain across the centre of the península, just
as it was seen by the Madrid radar in doppler
mode of operation. Images a, e and e show
the field o f radar reflectivities for the lowest
altitude level, at 14.27, 14.57 and 15.27 UTC;
in the sequence o f images at different times
the passage of the front of rain over Madrid
can be seen. Images b, d and f show the field
o f radial velocities for the same tim e; the change in direction of the wind accompanying the
passage of the front can also be se en in the
sequence.
Valencia radar, 15June 1992. Image 8 (a,
b and e) show stormy weather over the east
eo ast observed by the Valen cia radar. Image a,
corresponding to 17.1O UTC, shows the field
of radar reflectivities at an altitude of 2.5 km,
and, at the edges, the vertical cuts according
to the lines that appear on it; these cuts are evidence of the vertical structure of the violent
storm to the south ofthe province ofCastellón.
Image b shows in greater detail, as a result of
operation in doppler mode, the field of reflectivities at 17.07 UTC, which reaches 60 dbZ
in the centre o f the storm. On image e the field
of radial velocities for the same time can be
seen. The existence of opposing radial velocities (yellow and green tones separated by the
white line) in the area of the storm makes it
clear that winds ha ve joined together to nourish the storm.
Barcelona radar, 9 August 1992. Image 9
(a, b, e, and d) show stormy weather in Catalonia
observed by the Barcelona radar. Image a shows
the field o f accumulated precipitation (estirnation ofthe rain fallen) berween 00.00 UTC and
06.00 UTC on 9 August 1992; the range of
colours that appears on the right-hand side indicates the millimetres o f rainfall (litres per square
metre) . Image b shows the field of radar reflectivities for 07.40 UTC at an altitude of2,5 km,
in which the storm cells are seen to be aligned
north to south (yellow and orange tones). Image
e shows the reflectiviry rnaximurns and their vertical projections for the same time; the vertical
projections demonstrate the vertical structure of
the most active cells. Image d shows the field of
maximum altitude ofthe peaks ofthe echoes for
the same time; the most active nuclei are evident once again, with altitudes that rea eh 11 km.
Nationallevel: Besides the operation and
generation ofproducts on a regional scale, composition mosaics are created on a national scale
with some of the products obtained at regionallevel:
- Every ten minutes a national radar image of
precipitation intensity is produced by means
of the composition of the fields of reflectivities at an altitude o f 2.5 km provided by
each radar, and a national image ofthe maximum altitude ofthe echoes. Image 10 shows
a national radar composition image corresponding to 27 April 1995, which provides
information about the precipitation intensity at 08.20 UTC in millimetres per hour
(see representation o f the precipitation intensiry according to colour in the scale on the
right ofthe image) .
- Every hour a national image estinuting accumulated precipitation is produced by compiling the estimations of this field ma.de by
each regional radar centre.

Lightning detection
Storms and electric discharges. lightning
The storm is on e o f the most spectacular
meteorological processes. Associated phenomena, and in particular lightning, pose a serious
threat to man and his property.
Every year human lives are lost as a direct
result oflightning, which is also one ofthe causes of forest fires. Furthennore, the wider use
in industry, transport and communication of
electrical components that are sensitive to the
effects o f lightning has led to a steady increase
in the number of accidents caused by lightning. In addition to this, certain activities such
as the handling of sensitive, inflammable and
explosive chernical products have to be suspended when there is lightning.
In a typical stonn doud (cumulonimbus)
wann, hurnid air rises in the fonn of strong
currents, and this leads to the rapid fonnation
ofhydrometeors. The ensuing interaction between these causes the separation of electric charges. The light partides ofice become positively
charged and are carried to the upper part o f the
doud. The heavier partides usually become
negatively charged and fall to the lower part of
the doud. This separation of charges creates
powerful electric fields inside the doud, and
between the base o f the doud and the ground,
which is charged as a result, and the electric
fields cause the electric discharge between two
parts of the same cloud, between two neighbouring douds, or between the cloud and the
ground. In figure 4 a diagram of the distribution of electric charges in a stonn cloud is shown.
The most frequent kind of discharge is
that occurring inside the cloud itself. Logically,
however, it is the discharge between the doud
and the Earth's surface (where the human race
lives and engages in its various activities), the
discharge in the fonn oflightning, that has caused Man most concem and has been studied in
greater depth, in particular with a view to developing protection systems.
The typical process of lightning discharge transfers a negative charge from the doud
to the Earth's surface (negative polarity lightning: the discharge occurs between the negatively charged base .of the doud and the ground
immediately below, which becomes positively
charged) . The process consists o f on e to three
pulses of high current or subdischarges, the
strength o f the current normally being between 1O and 20 kiloamps.
Furthennore, flash es of lightning occur
which transfer a negative charge from the
ground's surface to the doud (positive polarity
lightning: this discharge is usually produced
between the positively charged upper part of
the doud and the ground immediately below,
which is negatively charged) . These positive
flashes o f lightning are much less frequent,
accounting for 10% or less o f all flash es; however, they are generally more intense and therefore cause more damage in every sense.
The current ofimpulses associated with each
subdischarge generates electromagnetic energy
in a broad radio frequency spectrum; it is this
energy radiated which enables us to detect, locate and determine the characteristics oflightning.
71ze lightrzing detection network qf the INM
T he lightning detection network of the
INM consists of the following elements: the

detector equipment, the concentrator unit or
central analyser and the units for presenting
and utilizing the infonnation.
In figure 5 a simplified diagram of the network can be seen.
Lightning detector equipment
The lightning detectors employed are
radio direction finders that are electronically
equipped to discriminate between all the
various electromagnetic signals, pinpointing
those which ha ve the characteristics of the
waves generated by the electric discharges of
lightning from douds to the ground.
The nominal range ofthe detector equipment is 370 km. Each equipment unit is capable of detecting more than 90% of the flashes
of lightning occurring within a radi us of 370
km; at greater distances the units' efficiency
gradually falls to 70% within the maximum
effective range, defined as 1 100 km.
For each discharge the detector equipment measures the following parameters related to it: the polarity of the discharge, the
amplitude of the electromagnetic signa!, the
azimuth o f the origin o f the signal and the
moment in time when it is produced.
Every time a discharge is detected, the
equipment sends a message with the parameter readings to the network's central analyser.
The lightning detecti on network of the
INM consists offourteen sets of detector equipment installed at the following sites: the airports at Asturias, Bilbao, Gerona, Valen cia and
Palma de Mallorca; the air bases at Matacan,
Villafría, Zaragoza, Reus, Getafe, San Javier,
Jerez de la Frontera and Armilla, and the VOR
station at Hinojosa del Duque.
Figure 6 shows the topology of the network with 90% coverage in terrns of detection
and location efficiency.
The network's central analyser
This is responsible for the control of the
network and for concentrating and processing
the information arriving from the detector
equipment, as well as for the transfer of the
infonnation to other systems of the INM. It is
installed in the IN M's Data Processing Centre
in Madrid, and is linked with the detector
equipment through Telefónica's Iberpac network.
The central analyser groups together the
data from the different detector equipment, in
order to calculate the exact geographicallocation and the characteristics o f the flash oflightning. To be precise, the infonnation that the
central analyser calculates for each flash oflightning detected is the following: the polarity, the
geographical position (longitude and latitude) ,
the time, precise to milliseconds, the current
strength o f the first discharge and the number
of discharges that occurred.

colours show how long ago the flashes occurred (colder colours generally depict less recent
flashes and wanner ones more recent flashes) .
Images 11 and 12 show some typical examples
o f the way the network infonnation is presented.
Image 11 shows lightning activity in the
north-east ofSpain on 24 August 1993. Each
point, or cross, indicates the position of the
lightning (positive if there is a cross, negative
if there is a point); the colo ur indica tes the
interval of time that has passed since the flash
occurred (see the scale of colours and interval
oftime associated with these on the right-hand
sicle) . A total of 17 185 flashes were detected
in the geographical area ofthe image (15 691
negative and 1 494 positive) .
Image 12 shows the flashes of lightning
which occurred between 00.00 and 14.00 UTC
on 4 September 1994 in the area around the
Balearic archipelago. Ifthe colours ofthe symbols representing the flashes of lightning are
observed, it can be seen that the stonn originated off the coast of Tarragona and moved
SSE, sweeping across the islands of Ibiza and
Majorca. A total of 13 585 flashes oflightning
were detected in this area during this period
(13 130 negative and 455 positive) .
Furthennore, the infonnation about the
lightning detected and located is transferred in
real time to the INM's main system for handling meteorological infonnation, based on the
Fujitsu M-382 computer, so that the infonnation provided by the network can be:
- Used in real time in conjunction with the
satellite and radar images and the synoptic
weather observations by those responsible
for forecasting and monitoring the weather,
both at the headquarters and the regional
meteorological centres.
Image 13 shows a Meteosat image, infrared
steam absorption channel, corresponding to
12.00 UTC on 5 October 1994. Graphics
indica ring the posicions o f lightning flash es
between 9.00 and 15.00 UTC have been
superimposed on this.
Filed, so that statistical and dimatological
studies on the distribution and frequency of
the lightning flashes can be made at a later
date.
Figure 7 shows the total number of lightning flashes detected by the INM network
within the geographical area between the
parallels 35°N and 45°N and the meridians
7°E and 10°W, according to seasons, between spring 1992 and summer 1994. The
season with most lightning was the summer
of 1992, when more than 400 000 flashes
were detected; the relatively little activity in
the spring of 1994 is also of note.

Systems for the presentation and utilization
of the network infonnation
The purpose o f these systems is to present
the flashes oflighrning occurring at any moment
in graphic fonn in real time on a video monitor in colour, with reference to various geographical areas that can be selected. How long
ago the flashes oflightning occurred and their
polarity are shown by means of different symbols (usually crosses or squares to represent positive or negative polarity) , while a selection of
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What are the numerical models
for predicting the weather?
Modem meteorological services have witnessed a silent revolution in recent yea~, which
has drastically changed working habits and methods. However, it is not only the meteorological services that have been affected by this
revolution, since it is closely related with the
advance of automation and the penetration of
computing into almost every sphere ofhuman
activiry.
Unti! very recently, the prediction of the
weather was essentially based on observation,
to determine the prevailing atmospheric conditions, and on the application of very simple
techniques (mainly graphic) to predict conditions in the immediate future, usually in the
next 24 hou~ , by extrapolarien. Meteorologists
basically worked with the observation data to
identif)r the structures of pressure (storms,
anticyclones, fronts, etc.) on scales ofthousands
of kilometres (the so-called synoptic scale in
meteorologicaljargon), and extrapolated their
movement and development by means of elementary procedures which were based on the
theory that atmospheric phenomena evolved
in a linear fashion.
Since the evolution of the atmosphere is
essentially non-linear (unless the intervals ofrime
are very short), it has been necessary to resort
to daily prediction o f the weather based on the
results obtained from the integrarien of numerical models that simulate the behaviour o f the
atmosphere. These models are formulated in
terms o f the hydrodynarnic equations that govern
the development o f atmospheric fluid, considered to be a deterministic physical system.
Consequently, numerical prediction rifthe weatheris the simularien ofthe atmosphere by means
of models based on physicallaws and the rime
scales on which this simulation is deterrninistic.
The modelling o f the atmosphere is based
on the resolution of a set of thermohydrodynarnic equations, which, like any mathematical problem that simulates a temporal evolution,
requires:
a) Knowledge which is as accurate as possible
of the initial condicions (observacions).
b) Generalized use of discrete mathematics .
e) The aid of powerful compute~.
The modelling o f the atmosphere rais es a
series of specific problems, such as:
- Uncertainty with respect to the initial conditions.
- A multiplicity of spatial and temporal scales.
Non-linearity ofthe system.
Insufficient knowledge of the laws of physics (for example, turbulence, cloud
rnicrophysics, thermodynarnics of non-equilibrium, ... ).
The calculation limita tions of the compute~ available.

How is the atmosphere studied by means
of numerical models?
The study ofthe atmosphere, like the study
of many other physical systems, is essentially
based on three important consideracions: theory, experimentation and simulation.
The theory which describes the behaviour
and evolution of the atmosphere is dependent
on the laws offluid mechanics and thermodynarnics, as well as on other laws which are more
exclusively related to the atmosphere and are,
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in many cases, based on empírica! knowledge.
From this empirical knowledge conceptual
models ha ve been fashioned that cannot easily
be mathematized or obtained directly from
more generallaws.
Experimentation, in the case of the
atmosphere, is almost exclusively replaced by
observarien. Given the magnitude of the system, it is almost impossible to isolate it in a
laboratory, and thus the repetition of experiments in which the extemal condicions are successively changed in order to draw conclusions
is seriously lirnited. It is important to point out
that both experimentation and observation
should be carried ou t on real systems.
The simulation of the behaviour of the
atmosphere by means of numeri cal models is
solidly based on physicallaws and uses powerful compute~. The real atmosphere is assirnilated to the simulated atmosphere by means of
models, and then scientists are in a position to
repeat experiments with the simulated atmosphere under different condicions.

What types of models exist?
Different types of models are used to simulate the atmosphere, according to the spatial
and temporal scales in which our interest lies.
In all cases, however, the models are essentially
based on the same equations of thermohydrodynarnics, considered as a problem of inirial val u es, bu t with variacions in their externa]
presetting.
The clima tic models are used on time scales
that range from a season of the year to hundreds o f yea~ . Besides the atmosphere, they
incorporate other subsystems whose components interact in a significant fashion on these
rime scales, such as oceans, frosts, etc. With respect to the atmospheric component, the parametrizations of physics, particularly o f convection
and radiation, have to be very shrewdly formulated, since they are essentially responsible
for the final equilibrium, and thus for the climatology of the model, which must approximate to the real atmosphere as closely as possible.
The global models rif general jlow used for
medium-term predictions (1-2 weeks) only have
the aonospheric component, with the soil subsystem included. Besides the parametrizations of
the physical processes, a precise formulation of
the initial conditions becomes increasingly important. The parametrizations are additional terms
which are introduced into the equations to give
an account of two types of processes: a) those
not explicitly resolved by the lattice ofthe model
(convective phenomena, for example), and b)
those that would require the insertion of additional variables and equations to be described
completely, which would enormously complicate the resolution ofthe problem (radiative processes, for example).
The models riflimited area are used for shortterm predictions (1 -2 days). With these models
it is essential to have as accurate a description
as possible of the initial conditions, while certain very costly parametrizations, such as radiation, can be drastically simplified, since their
effect on small time scales is relatively slight.
The mesoscale models are used for very shortterm prediccions (from hou~ to a day). They
imply a substantial change in the equations,
since the hypothesis o f hydrostatics is relaxed,
which cannot easily be maintained on rime scales ofhou~ and spatial scales o f around 1O km.

How did the numerical prediction of the
weather begin?
The aim of the numerical prediccion of
the weather is to predict the future state of
atrnospheric flow from knowledge of the present state through the use of dynamic equacions about the atrnosphere. To achieve this
airn, the following are required:
1) The initial sta te o f the fields considered to
be variables o f the model.
2) A closed set of prediccion equacions which
list the variables of the model.
3) A method to integrate the equacions in rime,
in order to obtain the future distribution of
the new variables.
The first attempt at numerical prediccion
ofthe weather was made by L.F. Richardson.
His book Weather Prediction by Numerical Process,
published in 1922 (Cambridge University Press,
reprinted by Dover, 1965), represents the dassic treacise on this subject. Richardson showed
in his book that the equacions that govern
atrnospheric movements could be discrecized,
that is to say, approx:imated by a set of algebraic equacions in differences, and expected
val u es of the fields considered to be fundamental variables o f the model could be calculated. This procedure required an enormous
number o f arithmetical opera tions, even for
short-term prediccions abo ut a small area o f the
Earth. He estimated that some 64 000 people
would be needed just to calculate the evolucion o f the atmosphere at the sam e speed as this
evolves. Obviously, Richardson could not foresee the development of digital computers, which
would appear decades later.
In spite ofthe awesome nature ofthe task,
Richardson applied his method to a specific
case to calculate the tendencies of the surface
pressure on two lattice points. The results were
discouraging: the changes in pressure ancicipated were of a greater magnitude than those
actually observed. The result was that this path
of investigation was abandoned for approx:imately thirty years. The reason for such a serio us
failure in the prediccions was originally attributed to the scarcity of initial data available,
particularly observacions ata height. However,
the main reason for the failure was that
Richardson 's equations governed not only the
slow movements that affect meteorological
development, but they also included high velocity gravitacional and sound waves among their
possible solucions. In the atmosphere itself these
rapid oscillations have a very small amplitude
due to various factors that check their growth.
In his model these oscillacions were incorrectly
amplified, and they introduced so much noise
into the solucion, that they masked the solucions o f meteorological relevance.

How did numerical prediction develop?
During the 1920s and 1930s the methods
of weather prediction followed other lines of
development until the introduction of electronic computers at the end of the 1940s.
In 1949, Neumann, Charney and Fjortoft
obtained the first numerical prediccion by means
of a barorropic model; for this they sirnply used
the equation of the conservation of absol u te
vorticity at 500 mb, a level which approx:imately coincides with the non-divergence level
o f the atmosphere. By means o f this model they
were able to obtain prediccions at 500 mb that

~ere useful for up to 2~3 days, the main disadvantages being that its validity was restricted
to the middle atmosphere and it was unable to
model baroclinic developments. The only
"cyclogenesis" perrnitted by this model was
the transformacion ofhorizontal shear into rotational vorticity.
If the almost geostrophic nature of the
atmosphere is considered, a more realiscic baroclinic model can be developed, which introduces a thermodynamic equation in addicion
to the equacion of the conservacion of absol ute vorticity, so that thermal adveccions controlling the development o f the systems on the
vertical plane may be calculated. However, as
all the calculacions are made on fields of geopotencial surfaces (from which the winds and
the temperatures are obtained by means o f spacial derivatives), the conversions between potential and kinetic energy of the predictions
appeared to be seriously distorted with respect
to the real development.
Both the baroclinic model introduced by
Charney et al. (1949) and the later models based
on quasi-geostrophic approx:imacions belong
to the category ofjiltered equations. The name
originates from the fact that through the inclusion of approx:imations (especially quasi-geosrrophic approx:imations and/ or links conceming
the divergence of the wind), the part of the
solucions o f the basic atmosphere equacions that
masks the meteorological solutions has been
eliminated (filtered).
· The basic or primitive equacions that govern
the behaviour o f the atmosphere are very complex, and therefore incorporate a great variety
of types o f movement and scales, many o f which
are inconsistent with the type of development
characteriscic o f the synopcic scale that we wish
to focus on.
In principie, two different approaches to
the problem of studying the equations that
govern the synoptic development. of the
atmosphere are possible:
a) Simplifying the basic equacions, so that only
the types of movement and synopcic scale
that interest us are included among their
solutions: filtered equacions.
b) Tackling the problem in all its general
aspects, albeit at the cost ofhaving to work
with solucions that are not essentially o f interest, however much they affect scales that
are of interest (the equacions are decidedly
non-linear!) . These solutions very often
manifest themselves as background noise,
which, if it cannot be eliminated, must at
least be controlled in tern1s of its extent:
primicive equacions.
As has been observed, Richardson began
to work with primitive equacions, but due to
the problems caused by the " noise" which
interfered with the "synoptic" solutions that
he was interested in, he brought this line of
development to an end.
Later, in the 1950s and 1960s, the filtered
models were developed until they reached their
limit with respect to the range of prediccion (23 days), due to the fact that the approx:imacions
included in the equacions made any improvement through this approach impossible.
Many of these obstacles were overcome
in the 1970s by reinrroducing an enlarged and
refined version of Richardson's model of primitive equacions. Winds and geopotencial fields

are, in principie, treated as independent variables, and non-adiabatic processes, such as radiation, condensacion and land surface "friccion"
are realiscically incorporated into the models.
Knowledge relating to the most eflicient numeri cal techniques and the processing of initial
data (initialization process) has been progressively renewed, allowing the presence of"noise"
affeccing sol u tions of a meteorological character to be kept at acceptable levels.

How are the processes in which the soil
intervenes simulated in the numerical
models?
The lower limits of the atmosphere are
ocean, ice or land mass. Consequently, it is
necessary to simulate the interactions which
take place between this lower boundary and
the atrnosphere. With respect to the land mass,
the description of its interaction with the
atmosphere has to take account ofthe sensible
heat, latent heat and moment flows that occur
between the ground and the atmosphere. In
other words, it is necessary to know whether
the atmosphere becomes cooler or warmer
upon contact with the ground, and how much
cooler or warmer it becomes, whether the
atrnosphere receives extra humidity as a result
of evapotranspiration from the ground, and
how much it receives, or whether the atmosphere "brakes" due to friction as it moves over
the gro u nd, and the extent o f this "braking".
For the descripcion of the aforemencioned
flows it is necessary to have a complete physiographical database of the land, including a
descripcion ofthe topography, the quancity and
type of vegetacion and its annual variacion, and
the type o f soil in terms o f texture and thermal
and radiacive constants (for example, emissivity,
heat capacity, conduccivity; albedo, .. .).
Until very recently, the numerical models
of prediccion had a somewhat simplified description ofthe ground and ofthe interaction between this and the atmosphere. Logically, on fàirly
large scales, the differencial elements inrroduced
by the ground remained vague enough for this
process to be considered of !esser importance
compared with other processes that were dominant on large scales. In fact, inicially, the models
offlow sirnulated the interaction with the ground
by describing the latter with two variables (temperature and water content) and two or three
levels, the lowest being climacic type.
At the upper level (the level in contact
with the atmosphere) the temperature is determined by means of an energy balance equacion, that is to say, the temperature variation
is established by the balance of the incident
radiacive energies (solar and terrestrial) emitted towards lower levels by the ground, sensible heat flow, latent heat flow and heat transfer.
It is usually assumed that this transfer takes place
by conduction processes, rejeccing possible convective or radiative effects.
Sinlilarly, the water content o f the up per
level is deterrnined by a water balance equa~
tion for the level in question. The variation in
the water content in the soil is established by
the quantities gained as a resulto f the different
types of precipitacion and the melting of snow
on the ground, if it exists, and the quantities
lost due to evaporacion into the atmosphere,
horizontal run-off and percolation (which are
usually rreated together in the models) and as
a result of diffusion into the soil.

With respect to both temperature and
water content, the diffusion processes in the
lower layers can either be directly rejected or
calculated by means of the corresponding diffusion equation. A simple altemative to the
resolution o f the diffusion equation, since severallayers are unavoidably required to resolve
it, is the method known as "force-restoration" ,
by means of which a variable is forced towards
the prescribed val u e o f both the lower and
upper level with a given relaxation time for
each level. The lowest level is prescribed climatically.

Recent soil diagrams in the operative
prediction models
The soil models that are currently used in
the weather prediction models consist, on the
one hand, ofbalance equations for the prediction of the temperature and hurnidity content
variables at the upper level which is in contact
with the atmosphere, and, on the other hand,
o f diffusion equacions for the prediction o f the
temperature and hurnidity variables at the levels
situated inside the soil. Norrnally, these soil
models are developed with two or three levels
in the subsoil.
The most recent soil diagrams incorporate a description of the vegetation, while they
also take account o f the textura! characteristics
ofthe land.
The description o f the vegetation is important with reference to the transpiration processes, which act simultaneously with the
evaporation processes, and as a result ofboth,
water vapour is introduced into the atmosphere at the latter's lower limits. Plants take water
from the soil at a depth that depends on the
size o f their roots and release water vapour in to
the atmosphere through the stomata on their
leaves. Consequently, transpiration represents
an altemative process to that of evaporation,
whereby water is extracted from deep layers of
the soil (depending, logically, on the depth of
the roots) and is released into the atmosphere
through the leaves. In contrast, evaporation
extracts water from the layer nearest ground
level and introduces it into the atmosphere in
the forrn of vapour, so that the water content
in the lower layers ofthe soil is reduced by diffusion towards the layer in contact with the
atmosphere.
The leaves o f plants also act as screens and
depositories when precipitation occurs. Rain
does not fall directly on to the ground, but is
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deposited on the leaves, unti! a maximum quantity accumulates. When the maximum quantity that the leaves can store is exceeded, the
rain falls to the ground. In tum, the water deposited on the leaves can also evaporate directly
into the attnosphere. The leaves therefore serve
as interrnedÍate sto rage points for the water originating from precipitation.
Thus, on the one hand, the leaves have a
draining effect on the water content o f the
lower layers of the soil, thanks to the radicular system, and, on the other hand, they act as
interrnediate storage points for the water that
comes from precipitation.
This dual rol e played by the leaves o f plants
leads to the decision in many models to simulate the development of the water content of
the cover forrned by the leaves. This, then, is
an additional equation that enables the development of water storage by the lea ves to be
simulated, taking into account, on the one
hand, the proportion of precipitation that is
intercepted by the leaves, and, on the other
hand, the evaporation of this water.
The plants' transpiration action, whereby
water is transferred from the lower levels o f the
soil to the atmosphere in the forrn of vapour,
is controlled by the stomata. These act as valves, which, by opening and closing, lirnit the
amo unt of vapour that is introduced into the
atmosphere. Their action often resembles that
o f resistors, blocking excessive transpiration
which would reduce the water reserves of the
soil too quickly. The greater or !esser degree
of resistance to transpiration offered by the stomata depends on severa! factors, including the
density of the foliaceous cover, how close the
water content is to wilting point, proxirnity to
the optimum temperature for the development
o f the plant, which depends on each individual species, a radiation factor, etc.
The description o f the soil texture is another ingredient which is beginning to be incorporated into the soil diagrarns. The diffusion of
water in the soil and other characteristics linked with its transfer to the attnosphere in the
forrn o f vapour depend on a series o f hydraulic characteristics associated with the texture of
each type of soil. There are different categories
of soil according to its texture, which, in tum,
depends on its composition. A sandy type of
soil, for example, retains less water than a clayey type. Likewise, the water's greater or lesser degree of diffusivity in the soil is very closely
liked with the soil texture and, consequently,

with its composition. As a fust approach to this
problem, the soils can be classified according to
the percentage of sand and clay they contain,
and the values o f the constants that establish
their hydraulic behaviour can be detemuned in
accordance with this percentage. An attempt is
being made to incorporate this initial approach
in the soil charts, although the existence of other
factors that can substantially alter the texture of
the soil, such as its degree of compactness, the
possible effects of chernicals, etc., should always
be kept in rnind.

Physiographical databases, a limiting
factor with respect to the description
of the soil in prediction models
As has been observed in the two previous
sections, the description o f the soil in the prediction models o f the weather has gradually
reached levels of sophistication that make it
essential to have access to relatively detailed
databases, in which the physiographical characteristics of the soi! are stored. The algorithrns
that describe the soil processes in the prediction models must strike a balance between, on
the one hand, a realistic simulation witlUn rnanageable lirnits of complexity, and on the other,
a simplicity in accordance with the physiographical databases that are available. A highly
complex algorithm to describe the transpiration of plants is of no use to us at all, if we do
not have a database with the types, distribution and characteristics o f the plants in the area
of interest.
The prediction models usually cover very
extensive areas, normally the size of continents, which can only be reduced to severa!
million square kilometres in the case of mesoscale models. At all events, it is common for
these areas to far exceed the size o f countries.
For operative prediction models the resolutions generally worked with vary between
about one hundred kilometres and about ten
kilometres. Consequently, it is essential to ha ve
physiographical databases for these resolutions
which include all the inforrnation needed by
the algorithms that describe the soil processes.
As has been noted earlier, data relating to orography, the quantity and type of vegetation,
soil texture, albedo, the roughness parameter,
etc., are all necessary. The non-availability of
such data represents a genuine obstacle to the
aim of realistically simulating the soil processes and their effect on developments in the
atmosphere.

Coastal breezes are regular winds that blow
in coastal areas due to the different heating and
cooling capacities ofland and water.
These breezes, like almost all meteorological phenomena, are caused by the action of the
Sun. During the day, the ground beats up more
quickly than the water under the effect of solar
action. The rays of the sun do not directly heat
the air, but they heat the ground and the water
in an uneven fashion. The air in contact with
the ground and the water becomes warrner and
the heat is spread upwards by convection.
Consequently, the air in the lower layers becomes warrner than the air which is higher up, and
the heating effect is greater over land than over
water. Since the warrner air weighs less, the

attnospheric pressure becomes somewhat lower
over the land than over the nearby sea.
In an area where there is a difference of
pressures, the air will move from the highest
pressures to the lowest. Thus, during the day,
since the pressure is lower over the land than
over the sea, a movement o f air is established
at low levels from the sea towards the land.
This is the sea breeze, known in Catalonia as
"marinada" and in Majorca as "embat" .
During the night the land cools down
more quickly than the water; therefore, there
will be higher pressure over the land than over
the sea, and a movement of air from the land
towards the sea is established, which is the land
breeze.

The conditions that favour the establishment of a well-organised regime ofbreezes are:
1. General light wind or no wind.
2. Little or no cloud, which allows for effective incidence of solar radiation.
3. An average surface tempera tu re o f the sea
that is lower than that o f the air, in the case
o f the sea breeze.
4. Some vertical thermal instability. If the air
is very stable, the breeze will not manage
to gain any strength, even if there is a considerable temperature difference.
When the sea breeze begins, in theory it
should be perpendicular to the coast. However,
once it is blowing, the Coriolis deflecting force
begins to act on it. This force is proportional
to the velocity and the latitude, and deflects
the breeze's flow towards the right (in the nonhem hemisphere); thus, some hours after the
breeze has become established, it has veered
round to its right, so that the coast will be to
its left. As the day progresses and, at the same
rime, the heat increases, the velocity o f the breeze will also increase, and thus it will veer round
more to the right. The further north the geographical position, the greater this deflectien
will be.
Once the theory was known, we went on
to consider, in the context of daily weather
prediction operations, the possibility of determining the exact direction of this breeze on
the coast of Catalonia at a gi ven moment, as
well as its diumal evolution, its strength and
the rime it begins and ends.
Many years ago Dr. Fontserè (1917) put
forward a description ofthe breeze in Catalonia,
and Dr. Jansa (1946) did the same in Majorca.
If one bears in mind the means at their disposal, these were very good descriptions. Tak.ing
advantage o f today's network o f automatic
meteorological stations (AMS), capable of continuously capturing and storing data every ten
minutes along the coast, a more detailed description was imposed, which would enable
conceptual models of the local functioning of
the breeze to be established.
There are AMS stations at:
- Empúries, at el Cortalet in the park of
Aiguamolls;
- Blanes, in the Mar-i-murtra garden;
- el Prat de Llobregat, at Barcelona airport;
- Tarragona, at the University, and
- Sant Jaume d'Enveja.
these stations are evenly spread along the coast
and very close to the sea.
Since the idea behind this study was to be
able to predict the breezes correctly, it was focussed in such a way that, after the prediction of
the breeze at one point, its behaviour at the
other points might be inferred. Thus we wished to learn about the breeze at these points
with relation to the breeze at Barcelona airport.
The reference point chosen was the observatory at Barcelona airport, since the meteorologists ofBarcelona have sufficient knowledge
o f the behaviour o f the breeze there; this is one
of the oldest fully-equipped observatories and
the main task of the meteorologists for over
forty years has been to forecast the wind.
In order that the samples of data to be processed would be as homogeneous as possible,
and therefore facilitate a more exact prediction,

the winds were considered every ten minutes
o f every month, and on the days o f the month
when the prevailing wind at Barcelona airport
was within a given quadrant of the compass in
terrns ofits direction. In this example the month
ofJune and the third quadrant -SW- were chosen, beca use it was known beforehand that the
average breeze in Barcelona is SSW.
Furthermore, this coincides with the theory
that tells us that the breeze must be to the right
of perpendicular to the coast at each point; in
Barcelona this perpendicular has an orientation
of 160•, and so somewhat tumed to the right
it was expected that it could exceed 1800.
The percentage o f winds in each quadrant
at Barcelona airport duringJune is:
sw
52%
SE
25%
NE
17%
NW
6%
Gi ven that the basic data allowed this, we
managed to obtain the average wind (force and
direction) at the five stations every half-hour
when the prevailing wind at Barcelona airport
was SW. The half-hourly evolution ofthe wind
is quite awkward to represent, and thus the
result was reduced to the average wind every
hour. The average wind at a particular time
indicates the average wind during the previous
hour; thus the wind at 9 o'clock is the average between 8 and 9 o'clock.
The times are always expressed in UTC .
In summer hours the UTC time is two hours
less than the local rime.
A graphic representation of the breeze is
the "breeze polygon". In this polygon each
observation of the wind is represented by a
vector oflongitude proporcional to the velocity of the wind. Due to convention, the origin of the axes of coordinates will be the
extreme o f the vario us vectors. The direction
o f the wind is indicated by the direction o f the
vector towards the coordinates' origin. It was
noted that even with the hourly data the figure was not sufficiently clear, and so the twohourly wind was represented (2.00, 4.00, 6.00,
... 24.00 hours).
Besides telling us what the wind is doing
at a particular time, the breeze polygon enables us to answer the following questions:
- At what rime does the breeze begin to get
stronger or weaker?
ln Barcelona it gets stronger from 8.00 UTC
unti! 14.00, when it becomes weaker.
- At what rime does it tum to the right or to
the left?
In Tarragona it tums to the left unti! 12.00
UTC, and to the right from 12.00 to 18.00
UTC.
- At what time does the breeze start to blow
and at what time can it be considered to
abate completely?
In Empúries it is well established from 10.00
UTC, blowing until18.00.
At what time does it reach its maximum
velocity?
In Empúries: 14.00 UTC.
In Blanes: 14.00 UTC.
In Barcelona: 14.00 UTC.
In Tarragona: 12.00 UTC.
In Sant Jaume d'Enveja: 16.00 UTC.
Figures 4-8 show these breeze polygons
together with their respecti ve printouts. More

precision can be gained from the printouts,
since the interval is smaller (hourly), but a quick
and adequate understanding of the evolution
of the breeze can only be achieved with the
help o f the polygon.
If the same scale had be en used for all the
polygons, it would also have been possible to
observe at a glance where the wind is stronger, through the longitude of the vectors (or
elongation ofthe polygon), but some polygons
were very small and it was not easy to read
them. This problem is resolved by indicating
the scale on each o f them or by look.ing at the
magnitude o f the velocity on the printout
(always in metres per second).
On the other hand, in order to compare
the diumal evolution o f the direction o f the sea
breeze at all five stations, figure 9 was devised,
in which the times are shown on the X-axes and
the degrees of direction on the Y -axes. During
the night the breeze is very weak and its oscillation is wide, although it can be observed that the
prevailing breeze is from the north-west.
We are much more interested in the daytime breeze, the sea breeze, which is much
stronger and steadier, and so the vertical scale
is reduced to enlarge the sector between 50
and 250 degrees.
The first feature to highlight is that from
9.00 UTC in BLAN (Blanes), BARA
(Barcelona airport) and TARR (Tarragona) ,
and from 10.00 UTC in EMPU (Empúries)
and SJAU (Sant Jaume d'Enveja), the direction of the wind remains very constant, that is
to say, the sea breeze is clearly established.
We may also observe that in BARA,
EMPU and BLAN the sea breeze begins to
turn to the right at 10.00 (it moves more
towards the north) , while in SJAU and T ARR
this occurs at 12.00 and 13.00 respectively.
Most importantly, once the sea breeze is
established at all the stations, the flow chart at
all of these "is below" that ofBarcelona. That
is to say, atall of the observatories the sea breeze blows more towards the east than at
Barcelona. This may be due to several reasons:
1. W e ha ve chosen a SW regime in Barcelona,
while at the other points, although they are
close synoptically, there may be another
wind regime, albeit not very far from SW.
(It can only be SW or SE, due to the synoptic situation and the orientation o f the coast).
2. The direction o f the breeze is related to the
orientation of the coast and remains close
to perpendicular to the coast atall the observatories and tumed to the right.
The breeze 's direction perpendicular to
the coast, average direction and average velocity at each station are as shown in table 6, and
so, in principie, the direction of the sea breeze at Barcelona would be more pronounced
than at the other observatories, and this is indeed the case.
However, following this reasoning, the
direction of the breeze should be of the same
order as the orientation of the coast at all the
observatories, and this is not true. lt should be
taken in to account that the direction o f the sea
breeze does not only depend on this orientation, but also on the temperature gradient, the
topography, the nature of the terrain, etc.
Furthermore, Sant Jaume d'Enveja represents
an excepcional case, since it is in the centre of
a delta.

Knowledge of the behaviour of the breeze is fundamental, if one is to understand the
weather in Catalonia, since it is the prevailing
wind throughout the year across a large area
of the province and one of the causes of rnany
meteorological phenomena. In summer, for
example, once the breeze is established, fi:om
midday, clouds start to form in the mountai-

nous areas near the coast, the Cordillera Litoral
and Cordillera Prelitoral, and late in the day
these clouds can develop considerably to cause
stormy showers.
The behaviour ofthe breeze has been described at all the observatories specified, which
are representative of the entire coast of
Catalonia, and it has been shown that one of

the main factors alfecting the direction o f the
sea breeze is the orientation of the coast.
Further detailed study is required of the relationship between the direction and force o f the
breeze and the temperature gradient and orography surrounding each observatory, in order
to be able to determine with exactness all the
fàctors that alfect the behaviour of the breeze.

Factors which
determine the
temperature of
the Earth 's surface

This piece of work presents an analysis of
the dilferent factors which determine the temperature ofthe Earth's surface. These have been
evaluated by means of versi on 3.1 of the surface temperature prediction model (MOSNA)
in operation at the !NM, and they may be classified into three groups: astronomical factors,
meteorological factors and factors related to the
nature and state of the ground. W e also show
the changes anticipated in the surface temperatures when the values of these factors vary.

For the first simulation temperatures of0°
at the surface, 2° at a depth of S cm, so at
20 cm and 9° at 1 mare considered for 1 January
at 9.00 UTC.
The meteorological values at subsequent
times are shown in table 1.
The sky is cloud-free and no rainfall is
recorded.
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Introduction
The INM operates a model for the prediction of minimum surface temperatures on
motorways.
This is an energy balance model. At a given
interval (every 1S minutes) the equilibrium between the incoming and outgoing energy terms
is established for a lamina of the terrestrial surface of infinitesimal thickness. The infinitesimal thickness of the lamina allows the storage
o f heat in its interior to be disregarded.
The terms that are introduced into the
balance equation are the following:
incident solar radiation,
- reflected solar radiation,
- incident long-wave radiation,
- outgoing long-wave radiation,
- turbulent sensible heat exchange between
the air and the surface,
turbulent latent heat exchange between the
air and the surface,
latent heat exchange with the surface water,
and
heat exchange with the subsoil.
The parametrization of the sensible and
latent exchange between the air and the surface is based on Monin-Obukhov's theory, although some modificacions are introduced.
The heat exchange with the subsoil is evaluated by means of introducing fifteen calculation levels between the surface and a depth
ofl m.

Application of the model
In order to analyse the influence of each
one of the factors on the surface temperature,
simulacions have been rnade, introducing vario us
modifications of the basic data into the model.
The model is applied in the town of l'Albi
(Lleida), where there is a measuring station at
41 °30'N, 1°00'E at an altitude o f 490 m .
At the measuring point the ground is asphalt, with a minimum albedo (at midday) of
0,18 and emissivity of0,9S. The thermal dilfusivity is 0,11 • tO·' m'ls to a depth of20 cm,
0,09 • 10·' m'l s between 20 and 40 cm, and
0,12 • 10·' m'ls below 40 cm. The thermal conductivity of the upper layer is 2 1S6 Wm·' 0 K- 1 •
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Factors which influence the surface
temperature
The factors which determine the surface
temperature may be classified into three groups:
- Astronomical factors. These basically depend
on the position of the observatory and the
moment when the model is applied. The
ampli tu de o f the incident solar radiation,
which is generally the most important term
in the balance, clearly depends on the latitude o f the observatory and the tim e o f year.
On the other hand, the phase of the diu mal
wave depends on the geographicallongitude of the observatory and the ho ur o f day.
- Meteorological factors. Although it may be
argued that it is the surfàce temperature that
modulares the val u e of the meteorological
variables, especially that o f the air temperature, on a specific point the problem can be
focussed the other way round. Thus, once the
various meteorological values have been determined, these will alfect the temperature ofthe
surfàce. In the INM's model, the variables that
are taken into account when establishing the
energy balance are: air humidity and temperature, wind velocity, low, medium and highlevel cloudiness, and precipitation.
- Nature and state ofthe ground. The influence of the gro u nd on the su rface tempera tu re
is governed by various factors. Firstly, the
albedo determines the proportion o f incident
solar radiation that is retumed to space. In
tum, the emissivity has a decisive influence
on the calculation o f the long-wave radiation
emitted by the surfàce, as well as of the proportion of atrnospheric radiation absorbed by
the ground. The therrnal characteristics o f the
subsoil are very important, when seeking to
establish the heat exchange between the surface and the lower layers; these do not only
depend on the nature ofthe ground, but also,
to a large extent, on its state, especially the
humidity content. In the case of asphalt, since
this is an impermeable surface, the values are
approximately constant. Finally, the initial
surface temperature, as well. as the temperatures of the lower levels, influence the heat
flow between the surface and the subsoil.
Astronornical factors
Figure 1 shows what the diurnal development of the surface temperature will be at

different times of the year under the same initia! conditions and with the val u es o f the meteorological variables remaining equal. The time
o f year determines the amo unt o f incident solar
radiation. The sarne phenomenon can be observed in figure 2, when identical conditions are
imposed at observatories situated at different
latitudes.
Logically, the difference in incident radiation will only occur between the hours of sunrise and sunset. The fact that a difference in
temperature is maintained du ring the hours of
the night is due to the greater or !esser storage o f heat that has occurred during the day in
the top layers of the subsoil.

Meteorological factors
Cloudiness is one of the basic factors that
determine the surface temperature. It has a very
great influence on both the percentage of solar
energy that reaches the surface and on the two
terms o f long-wave radiation: that emitted
towards the surface and that which, having
been ernitted by the surfàce, is reflected downwards by the clouds.
Figure 3 shows a comparison of the surfàce temperature obtained with a cloud-free sky
and that obtained when cloudiness offour octaves at a low level, six octaves at a rniddle level
and four octaves at a high level is introduced.
In the event that there is cloudiness at different levels, the total percentage of cloud cover
is obtained assurning a random spatial distribution of the clouds within each layer and considering the expected val u e o f total cloudiness.
Thus, if we call the fractions oflow, rniddle and
high cloud cover L, M and H respectively, the
total fraction of cloud cover will be assumed to
be: L + M + H- L·M-L·H-M·H +L·M·H.
With a cloud-free sky the surface temperature is higher during the day and lower during
the night, that is to say, the amplitude o f the
di urna! thermal wave is large. When the cloud
cover increases, this amplitude decreases.
Nevertheless, more pronounced nocturnal cooling with a cloud-free sky can remain
masked. On days when there is strong solar
irradiation - summer days with little cloud high temperatures are reached in the upper
layers o f the subsoil, which acts a so urc e ofheat
during the night, and more pronounced cooling is prevented.
Another of the basic meteorological factors which determine the surface temperature
is the air temperature. Although the air and the
underlying surfàce may have very different temperatures, a turbulent exchange exists, which
causes a flow of sensible and latent heat.
Figure 4 shows the result o f applying a
reduction of 5° to each of the three-hourly
values of the air temperature. The result is a
decrease in the surfàce temperature. This decrease will depend on the wind velocity and the
difference in temperature between the air and
the surface. The greater the wind velocity, the
greater also the latent and sensible heat exchange, and therefore the smaller the difference in
temperature between the air and the surface.
This difference in temperature also affects the
result; the positive or negative valu e o f this difference is of special importance: a surfàce that
is warmer than the air implies unstable stratification in the first layers of the atrnosphere,
and therefore a greater facility for exchange,
while a surfàce that is cooler than the air implies

stable stratification and, as a result, creates more
difficulties for exchange.
It should be emphasised that the phenomenon is progressive. Lower temperatures lead
to a cooling of the surface layers o f the ground,
so that, with the other fàctors remaining equal,
additional cooling becomes greater and greater.
The influence o f the wind on the surface
temperature depends on the difference between the surface and air temperatures. Wind tends
to reduce this difference, facilitating the exchange oflatent and sensible heat, as has already been
stated. In the case analysed, the temperature of
the air is lower than that of the surface, and
thus, as figure 5 shows, an increase in the intensity of the wind to a constant 5 m / s throughout the day, exceeding the values already cited,
causes the surface temperature to decrease and
move closer to the air temperature.
The hurnidity o f the air is nota factor that
has a notable influence on surface temperatures, except for when this hurnidity causes a phase
change in the water content of the air or the
ground. In the absence of phase changes, humidity only has an effect on long-wave atmospheric radiation. In figure 6 it can be seen that
the surface temperatures scarcely differ, whether the relative hurnidity of the air is at its initiallevel or much lower (between 40 and 90%).
Humidity becomes very important when
phase changes occur. In the event that the temperature of the surface is less than that of the
air, high relati ve hurnidity causes solid or liquid
surface deposits and, as a result, latent heat flow
from the air towards the surface, which reduces the cooling process. On the other hand, in
the event that there is surface water on the
ground, whether this be solid or liquid, low
relati ve hurnidity of the air facilita tes evaporation, which leads to a heat flow from the surface towards the air and, as a consequence of
this, a reduction in surface warming.
Precipitation, whether solid or liquid,
affects the surface temperature to a considerable extent.
The presence of water or ice on the ground
implies that there may be evaporation, which
entails the transfer oflatent heat from the surface to the air, and cooling is accentuated or
warming is moderated.
In figure 7 a comparison is shown of the
surface temperatures obtained without precipitation and with precipitation of 1 mm/ h
throughout the day. As has already been stated, the presence o f water on the gro u nd lirnits
diumal warming. During the night, when 0°C
is reached, subsequent cooling would result in
the solidification o f all the surface water; however, the continuation of the rain prevents this
solidification from taking place, and the temperature remains constant. The presence of surface water and, to a greater extent, continuous
rain, always make it difficult for the temperature to fall below 0°C . In the same way, the
presence of ice on the ground makes it difficult for the temperature to rise above 0°.

Nature and state of the ground
The nature o f the ground has an influence
on the surface temperature through the valu es o f
two quantities -albedo and ernissivity- which
intervene in the terms of radiative flow , and
through the thermal characteristics of the subsoil,
which play a part in the determination ofthe heat
flow between the surfàce and the lower layers.

Albedo is the proportion of solar radiation which, afi:er reaching the surface, is reflected upwards again. Therefore, an increase in
the albedo means that less heat is absorbed by
the ground, and consequently the latter is warmed less during daytime hours.
Figure 8 shows the surface temperatures
obtained from areas ofland with an albedo of
O, 18 and 0,5, while other factors remained
equal. Logically, lower albedo implies a greater absorption of incident solar radiation, leading to a higher surfàce temperature during the
day. The persistence of higher temperatures
during the night, when the albedo is lower, is
solely due to heat storage in the upper layers
of the subsoil.
Ernissivity represents the fraction between the radiation ernitted by the surface and the
radiation that would be ernitted by a black body
at the same temperature. In accordance with
the laws of radiation, it also represents the proportion of long-wave radiation from the
atmosphere which is absorbed by the ground.
Greater ernissivity implies a greater loss of
heat due to radiation on the surface; nevertheless, there will also be a greater degree of absorption of long-wave radiation corning from the
atmosphere -emitted by the atmosphere, or
reflected by it, having originally corne from the
surfàce-. Thus the influence of emissivity is complex, and its positive or negative value will depend
on the surfàce and air temperatures, air hurnidity and cloud cover, although, in general, since
the term of ernitted radiation is greater, an increase in ernissivity entails a greater loss of energy
and, therefore, a decrease in temperature.
The thermal characteristics o f the ground .
have an influence on the surface temperature,
since they determine the heat flow between
the surface and the lower layers, in addition to
the evolution ofthe temperature ofthese. These
characteristics may be defined by means ofthe
thermal conductivity, v, and the product ofthe
density and the heat capacity, p·C. These values
determine the thermal diffusivity, Kb:
v
Kb=-p .e
The thermal characteristics ofthe ground
do not only depend on its nature, but also on
its state. These values vary considerably according to the conditions of the ground, in particular, its hurnidity content.
The value ofthe thermal diffusivity ofthe
ground leads to a greater or !esser degree of
warming or cooling, that is to say, to an assignment of these phenomena to a larger or smaller quantity of matter. High diffusivity has the
effect that the warming or cooling is distributed across a broad layer, and thus the thermal
wave at the surface is dirninished. On the other
hand, low diffusivity means that the changes
in temperature are confined to the surfàce layer,
and thus temperatures are subject to more pronounced variations.
In figur_s: 1Oit can be se en that diffusivity
that is lower than the diffusivity initially considered occasions a much larger diumal va:riation in the surface temperature.
Finally, the temperature of the upper layers
of the subsoil affects the surface temperature
du ring subsequent ho urs, since on e o f the terrns
of the energy balance is the heat flow exchanged with the subsoil.

Ground which has a high temperature
represents an important source of energy and
supplies heat to the surface, as a result of which
cooling will appear to be very limited. On the
other hand, ground that is cold implies considerable flows of energy from the surface, and
so nocturnal cooling is increased and diumal
warming is decreased. This factor is modulateci by the thermal constants of the ground,
which are those that determine the speed of
the heat exchange.
Figure 11 shows the effect of a decrease in
the temperature of the subsoil. Temperatures of
-6° ata depth ofS cm, 1° at 20 cm and 7° at 1m
are considered. At fust, there is a considerable
decrease in the surface temperature; however,
as the beat exchange occurs, the difference in
the temperatures becomes less and less.

Other factors
One might expect to find other val u es that
affect the surface temperature. Clearly, such
values exist: the chemical composition of the
atmosphere is one ofthese, especially with reference to the components that actively contribute to the radiative equilibrium; however, a
fust analysis suggests that the composition may
be considered to be constant for our purposes.
In the same way, the vertical thermal structure
of the atmosphere may affect not only the
exchange of sensible heat, but also the radiative exchange. Nevertheless, except in very extreme cases, these contributions are much less
significant than those referred to in the previous
paragraphs.
Finally, mention may be made of the
influence of the altitude o f the observatory

and the orography of the surrounding area .
The influence of altitude is evident: at observatories situated at high altitudes the pressure is lower, and therefore the attenuation of
solar radiation will also be less. As for the orography of the surrounding area, experience
suggests that during winter nights, particularly in anticyclonic conditions, cold air accumulates in the valleys due to thermal inversion.
This effect is transferred to the surface temperatures; however, the thermal gradients are
less, given that strong inversions are usually
accompanied by light winds, and so the heat
exchange between the surface and the atmosphere is small.

A meteorological
study of 24th
August 1993

Introduction
During 24th August 1993 there were violent storms in Catalonia. Towards midday
FECSA's transformer sub-station in Sant Andreu
de Palomar was struck by lightning, causing the
famous power cut which left the whole of
Catalonia, Andorra and the north ofHuesca in
darkness for more than eighty minutes.
In this piece of work, with the help o f the
images from the Meteosat satellite, radar and
the lighming detection network, and the information provided by staff at the !NM, we will
attempt to show that the violent storms du ring
the evenin~ of that day were caused by a linesquall. )
The times cited refer to universal time
(UTC), that is to say, two hours less than local
rime.

Varying quantities of hailstones fell throughout this area, although the area most affected was: Térmens, Menàrguens, Vallfogona
de Balaguer, Gimenells, la Portella, Albesa,
etc. The remaining towns were affected to
varymg degrees.
2. The Urgell region: The towns ofCastellserà,
Ivars d'Urgell, Linyola, Penelles, la Fuliola,
where damage was considerable.

Squallline
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The events
Violent storms occurred during the night
and early moming of 23rd and 24th August
1993, particularly affecting the western
Pyrenees; in Cabdella (Pallars Jussà), for example, 60 11m' were collected.
Around mid-morning on 24th August
storm nuclei formed once more near the lberian
System and off the coast of Catalonia.
At 12.00 UTC there was a convective
nucleus just off the coast of Baix Penedès
and Garraf. Between 12.30 and 13.45 UTC
70 11m' were collected in Cunit and almost
40 11m' in el Vendrell. These downpours were
accompanied by a violent electric storm. A
transformer in the district of Sant Andreu de
Palomar in Barcelona was struck by lightning,
causing the widespread blackout. Meanwhile,
towards the interior of Aragon other convection nuclei were forming, but their configuration was different from the nu dei o ff the
coast of Catalonia.
According to the Plant Protection Association (PP A) for the Western Regi on o f
Catalonia, Lleida: "Between 18.00 and 19.00
UTC there was a violent storm with rain, wind
and hail, which had a varying impact on a wide
area of our protection zone. There were essentially two areas ofland that were affected:
1. From lleida, following the course of the River
Segre upstream towards Balaguer, and to the
left to where the province borders Huesca.

In the rnajority of cases the hailstones were
small and numerous, falling together with rain.
In some cases they were black in colour".
It is this compact nucleus which crossed
the whole of Catalonia more or less as a unit
that we wish to analyse in depth.
Towards 20.00 UTC the storms moved
into the province ofBarcelona and at the same
time a nucleus became active in the province
of Tarragona. It was in the region o f Bages,
where the storm reached its maximum degree
of intensity. At about 20.30 UTC, there was
a violent hailstorm in the village of Artés, near
Manresa, which lasted twenty minutes and was
accompanied by thunder and lightning. In a
few hours 117 11m' were collected and the
hailstones were the size of hen 's eggs. The
towns o f Artés, Santpedor and Sallent were the
most affected. Most of the maize and grape
harvests were lost. The electricity supply was
cut off. T here were small floods and the uralite roofS ofhouses, turkey farros and industrial
premises were perforated. There was considerable damage caused to the bodywork of cars
and many windows broken. In Manresa just
under 30 11m2 of water fell, with strong gusts
of wind, which reached 72 km/ h at 20.10
UT C.
Between 20.30 and 21.20 UTC there
were new, fierce storms in el Camp de
Tarragona, which caused flooding in the toucist resort ofSalou, leading to power cuts and
the closure of roads. AtReus airport 50 11m'
were collected (the hourly intensity was equivalent to 101 mm/ h), and a maximum wind
gust of 72 km/ h (W -NW) was recorded at
20.05 UTC. In the city of Tarragona and in
el Vendrell 25 11m' were collected in twenty
minutes, and the rain was accompanied by hailstones. This convective nucleus reached the city
ofBarcelona at around 21.50 UTC, was extre-

mely active over the sea and produced 17l!m2
at Prat (Barcelona) airport, but only 4l!m2 at the
observatory in the high part of the city; nevertheless, the storm caused another power cut.
On the other hand, the storm in the interior ofCatalonia continued to advance towards
the east and finally reached the easternmost
regions, where it proved to be very fierce, particularly in Empordà. This is the account of
Mr. Josep Pascual, a highly-qualified expert at
the !NM, who followed the storm from
Estartit: "Between 21.50 and 21.53 UTC dry
hailstones of2 and 3 cm in diameter fell, leaving a layer several centimetres thick on the
ground ... It was the most destructive hailstorm ever observed at this meteorological station, which has been in operation for
twenty-five years.
... the precipitation intensity must ha ve
been the following: 10 mm in four minutes,
16,5 mm in ten minutes and 20 mm in twenty
minutes, although it was certainly more than
this, since the pluviograph only records the
precipitation once the stones have melted.
At the climax ofthe storm there was a sharp
oscillation of atmospheric pressure ofS hPa, and
an instantaneous drop in temperature of 5°C;
movements in the sea in the form of short period
oscillations (8 to 1O minutes) with an ampli tude o f some 50 cm were also observed."
At a later juncture he commented that the
anemometer housings were completely destroyed. The walls of the instrument cabin that
faced west and north were riddled with holes.
There were many dead birds, snails with their
shells crushed, dented cars, in some cases with
their windows broken, PVC shutters facing
west and north and full ofholes, etc.
Some definitions
Squalls line are usually considered by the
general public to be fierce or violent storms
accompanied by many electric discharges, strong
winds and heavy downpours. In Catalonia these
occur quite frequently from May to well into
the autumn. Strictly speaking, the squall line
is a sudden change in the direction o f the
wind, reering; its velocity increases from a
minimum of 30 km/ h, with a final velocity
of at least 40 km/ h; this tum !asts for a minute or so and also disappears suddenly.
Today, with respect to middle latitudes,
we may define the squall line as a mesoscale
convective system (MCS), which adopts a linear structure of considerable size, from 200 to
1 000 km long and from 20 to 200 km wide,
along which severe convective phenomena are
recorded. These are not frontal, although they
usually precede a cold front, but in the warm
zone, generally between 200 and 300 km ahead
ofthe front. Naturally, the cause of a squall line
is a cumulonimbus arn1s, the passage of which
causes a sharp drop in pressure and temperature, in addition to the complete reering, generally from a light SW to a strong NW, o fren
with a moment of calm in the middle.
W e refer to harsh or severe weather when
so me o f the following conditions occur:
a) almost continuous electric discharges,
b) line-squall of more .than 60 km/ h,
e) hailstones of more than 1 cm in size, and
d) downburst, waterspouts or tomadoes.
The opposite of severity is efliciency, characteristic of episodes with heavy rain; the mete-

orological conditions are not the same. An
atmosphere where there is considerable vertical atmospheric destabilisation, powerful, dry
strati and significant vertical shearing of the
wind will favour severity, while an atmosphere that is very humid at alllevels, slightly unsta ble and with little shearing will favour
efliciency.
Broadly speaking, we refer to MCS when
there are a number of storm clouds which do
not behave as in an ordinary storm, since they
appear to be organised and have a life of their
own for a period of more than three or four
hours.
Synoptic situation
At 12.00 UTC on 24th August 1993 there
was an anticyclone of 1 032 hPa centred over
the W of Ireland and a relative trough in the
whole ofthe Mediterranean basin, with a very
disproportionate cold front from Switzerland
to Galicia. At 850 hPa there was a strong thermal gradient along the Ebro valley, from 4°C
in the Bay of Biscay to 20°C in the
Mediterranean. At 700, 500 and 300 hPa the
thermal gradient was rhaintained, but it was
not so pronounced. There was a well-formed
trough along the axis of Paris-la Coruña, and
we may easily assume a maximum SW wind
flow, probably from Cadiz to the Alps.
At 6.00 UTC on 25th August the peninsular trough had moved towards the centre of
Ibiza, with a cold front to the south and a broad
warm front to the north, which bordered the
entire coast o f Catalo nia and stretched as far as
the Balkans.
Analysis of the vertical structure
According to the radiosonde reports of
Palma and Zaragoza, the thermodynarnic structure of the atmosphere showed clear signs of
latent and potential instability, that is to say, a
particular forcing action could boost the growth
of the clouds as far as the tropopause (12-13
km) . Furthermore, the presence of dry layers
between the surface and about 4 000 metres
was observed, in addition to a notable vertical
shearing of the wind up to 3 000 metres.
Subjective mesoscale analysis
Suiface
Shortly afrer the maximum temperature
for that day was reached in the plains ofLleida,
a cold and practically saturated air mass began
to enter the Ebro valley. At 18.00 UTC the
boundary between these two clearly defined
air masses was situated over the border between the provinces of Huesca and Zaragoza
with a pronounced thermal and baric gradient.
In the city ofHuesca the temperature was ten
degrees lower than in Lleida, while the pressure was 3 hPa higher. Moreover, there was a
clear convergence of the winds towards this
shear line, which was no more than a very active mesoscale front. It was along this front that
the line-squall would position itself This front
crossed the western part o f Catal o nia as a compact unit and later thinned out as it moved
towards the coast.

850 and 750 hPa
In particular, there was a clear boundary
between the warm, dry Mediterranean mass
and the cool, humid mass which was approaching from the Bay o f Biscay, and which at

700 hPa was further advanced towards the
Mediterranean. At 850 hPa, at 12.00 UTC, we
observed a wind maximum (SW) of 30 kt in
Murcia.

500 and 300 hPa
At 12.00 UTC the most important feature was a thermal thalweg advancing towards
Zaragoza from the Bay ofBiscay with -16°C
and a jet stream at 300 hPa, which started at
Gibraltar and reached a maxirnum of 100 kt
near Zaragoza.
~eteosat

images
The images shown have been coloured,
except for the one corresponding to 18.00 UTC,
in order to highlight the cloud peaks, and thus
each colour represents a jump o f fo ur degrees;
yellow indicates temperatures of -40° to -43°C,
green -44 to -47, sky-blue -48 to-51, dark blue
-52 to -55, red -56 to -59, white -60 to -63,
grey -63 to -67 and black -68 to -79.
12.00 UTC : The jet stream that starts from
beyond the Straits ofGibraltar and reaches
a maximum of 100 kt near Zaragoza can
be clearly seen. On the south coast of
Catalonia, over the sea, an MCS can be
observed, which a little later will cause the
blackout across the whole ofCatalonia, and
the first convective nuclei are growing
towards Aragon. W e can also se e a strip o f
clouds in the Bay ofBiscay stretching from
NE to SW, which lies adjacent to the right
part o f the dark area corresponding to the
wind maximum. The Thermal Front
Parameter (TFP) has been superimposed
on the satellite image; this calculates the
direction ofthe maximum variation ofthe
module of the thermal gradient, in order
to show the position of the front.
17.00 UTC: The MCS has increased in area
and moved towards the NE to a position
over the sea covering the south ofFrance
and the extreme north-east of Catalonia.
In Aragon we may observe the formation
of a new MCS to the lefr of the wind maximum, inside the cloud associated with the
front, and this will eventually include the
line-squall.
18 .00 UTC : The MCS formed in Aragon
shows a considerable increase in area and
has a clear fan or V -shape. This strange
shape is a sign of the powerful pull or vertical velocity upon interaction with the
strong shearing associated with the wind
maximum of300 hPa. The narrow, elongated cloudy band, which looks like a
broom handle and is situated in front of
the V -shaped system, is not the reflection
in the form of clouds of the squall front,
but the remains of the elongated nucleus
described with relation to the image of
17.00 UTC, which has become thinner
due to the subsidence associated with the
front part of the large storm. In vario us studies c;ompleted in the USA it has been
observed that 75% ofthe V-shaped structures cause harsh weather affecting the
Earth's surfàce in the sixty minutes following their appearance.
The MCS which originated in Aragon
at 15.00 UTC reached its maximum span,
some 56 000 km 2 , below the area of -52°C at

19.30 UT C. The lowest temperature reached
by the system was -67°C and it lasted at least
seven hours.

Radar images
The kind o f radar images that we will use
are the ones known as ecotops, that is to say, the
flat representation of the maximum height reached by the echoes of the convective system.
The higher these are, the more powerful the
convective system is.
The first siting corresponds to 17.50
UTC, and here the system occupies a linear
strip approaching the westernmost part of
Catalonia, with very high, closely grouped
relectivities of about 13 km, which are consistent with the cloud peaks in the radar observacions and the treated Meteosat photographs.
On the following image available, at 18.50
UTC, it can be seen that the system has moved
some 50-60 km to a position more or less
along Noguera Pallaresa, while the linear
structure is beginning to fade and the nu deus
furthest to the south appears to be lagging
behind and weakening. At 19.50 UTC the
northern half accelerates a little, while the
nucleus further to the south continues to lag
behind, although it becomes much more active as it approaches the sea. The undulation
of the system can be clearly observed, which
is a symptom ofseverity. At 20.50 UTC the
northern half, showing pronounced undulation and separated from the southern nucleus,
moves slowly. The southern nucleus also
moves slowly and follows the coast. At 21.50
UTC the nucleus in the north has already
reached the coast and is very active, while
the most active part of the southern nu deus
is over the sea. According to this movement,
the velocity is about 50-60 km/ h when the
system shows a more linear structure and 2530 km/ h when the nuclei are more isolated
and positioned over the coast. At 22.50 UTC
the squall line, which is very active, is already out at sea.

Electric discharges
During 24th August and the early morning of25th August 1993 the electric discharge detection nerwork (REDDEL) ofthe INM
detected 17 401 flash es of Lightning in and
around Catalonia alone. With reference to the
line-squall, the first discharges occurred at 14.00
UTC and electric activity continued until 2.30
UTC. The cloud-to-earth lightning or electric discharges will be referred to as CG, and
these are the discharges that REDDEL records;
on the basis ofthe polarity ofthe CG, we will
refer to CG(+) or CG(-), and according to
their relative frequency, we can obtain some
reports about the severity of the storm.
With respect to the temporal distribution,
we observed three CG(-) maximums at 16.30,
19.30 and 23.00 UTC, which correspond to
the three reactiva tions of the MCS and indicate the moments of most active convection.
The CG(+) maximums in a proportion
exceeding 10% usually precede severe weather conditions at ground level.
As a result ofboth the average number of
discharges per minute (more than 5-12
CG/ minute) and the proportion ofCG(+), we
may rate the MCS as severe.
With respect to the spatial distribution,
we observed that the MCS was the mobile
type, with an average displacement towards the
east and north-south aligned discharges.
Conclusions
a) The convective system is an MCS, basically
due to its size, shape and its duration on the
Meteosat images.
b) The linear organisation ofthe MCS is clear
from the radar images, with a breadth of
about 30 km and a length of some 200-250
km, and a duration of more than seven
hours.
e) The organising force is a front, as we can
see in image 1. There is a cold front that
extends E-W from Switzerland to Galicia,
as can be seen on the PFT at 850 hPa.

d) The vertical structure of the atmosphere
favours deep, severe and non-efficient convection, and these are the meteorological
condicions required for the formation of a
line-squall, as well as a sub-synoptic forcing. The deep convection means that the
depth of the layer with latent, condicional
or potential instability extends throughout
the troposphere, since the peaks of the clouds
are at 13 km, which is consistent with the
ecotops.
e) With respect to the sub-synoptic forcing,
it is evident that this exists, as we ha ve stated when dealing with the mesoscale analyses; basically, they are convergent at low
levels.
j) The inicial mechanism is usually a dry layer
or line, plus a short wave trough at higher
levels. In this particular case, it seems that
the vertical movements were initiated by a
short wave at 300 hPa and supported by a
highly pronounced thermal thalweg at 500
hPa, apart from the dty line. Furthermore,
we believe that the wind maximum located on the outskirts of Zaragoza at 12.00
UTC was over Catalonia at 18.00 UTC,
and there was possibly interaction with the
maximum at 850 hPa, which was in Murcia
at 12.00 UTC and would be found further
north at 18.00 UTC.
Acknowledgements
W e are grateful to the different sections
ofthe Centro Meteorológico de Cataluña and
to the INM as a whole for the help they gave
us as we carried out our work; however, we
would particularly like to thank Mr. Santiago
Vali os for his assistance in recovering the radar
images, and Mr. Martín León o f the Aplicated
Technics o f Prediction Service (ST AP) in
Madrid, who provided us with information
about the lightning.

Atles electrònic destinat al públic en general. L'usuari/a accedeix interactivament a una sèrie
de mapes, complementats amb textos, taules estadístiques, gràfics, fotografies i figures.

Contingut general: Catalunya, les 41 comarques i els 942 municipis de l'any 1992.
Contingut temàtic: 105 temes i 3 monografies. Conté, a més, un índex alfabètic.
Es distribueix mitjançant un CD-Rom i per a dos entorns: Macintosh i PC o compatible.

----------Distribució i venda _ _ _ _ _ _ _ _ __
Parc de MontjuTc- Telèfon 34-3-425 29 00- Telefax 426 74 42-08038 Barcelona

INSTITUT
CARTOGRÀFIC
DE CATALUNYA

Imatges del territori
• Fotografia aèria vertical:
Catalunya a 1 :70 000
i 1 :22 000, nuclis
urbans a 1 :5 000
• Ortofotomapa : sèries
1 :25 000 i 1 :5 000
• Mapa d' imatge de satèl-lit:
E. 1 :50 000 i inferiors

Cartografia temàtica
• 1 :1 000 000: base
municipal i comarcal
• 1 :500 000: base
municipal, comarcal
i judicial, gravimetria,
centres sanitaris,
incendis forestals, ...
• 1 :250 000: base
municipal i comarcal ,
xarxa geodèsica,
població, carreteres,
geologia, risc d' incendi,
usos del sòl, ...
• Fulls de sèries 1 :50 000
(vegetació) i 1 :25 000
(sòls, geologia)

Cartografia topogràfica
• Mapa topogràfic 1 :250 000
• Mapa comarcal 1 :50 000:
1 full per a cadascuna
de les 41 comarques
• Mapa topogràfic 1 :5 000
• Projectes de cartografia
urbana, vial i territorial

Altres publicacions i productes
• Restitució fotogramètrica terrestre
de conjunts arquitectònics i artístics
• Atles generals de Catalunya,
comarcals, temàtics
• Publicacions electròniques:
CD-Atles de Catalunya
• Mapes en relleu 1 :250 000
i 1 :100 000
• Publicacions bibliogràfiques
i periòdiques de temàtica
geocartogràfica

Bases en format digital
• Mapa topogràfic 1 :5 000
• Base cartogràfica 1 :50 000
• Límits municipals i comarca ls
a E. 1 :250 000 i inferiors
• Ortofotografies 1 :25 000 i 1 :5 000
• Base de dades altimètriques
• Geoide de Catalunya

Suport a la cartografia
• Xarxa geodèsica : densificació
i conservació
• Delimitació territorial: suport tècnic
• Assessoria i normativa cartogràfica
• Bases de dades: toponímia,
altimetria, planimetria, etc.
• Sistemes d'informació geogràfica
• Teledetecció i tractament d'imatges
• Cartoteca de Catalunya

<O

o
en
o
o
1\)

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Institut Cartogràfic de Catalunya
ParcEmili
de Mon~uïc
34·3-425
29 00Telefax
426 74 42- 08036
B~~1ona: ~me~ 209 -211 -Telèfon 34-3-218 87 58- Telefax 218 89 59 - 08006 Barcelona
GraM, 1·Telèfon
OA - Telèfon
34-72-20
04 93
_Telefax
_
20 04 93
Anselm Clavé, 1 -Telèfon 34. _;~~~ 56 _T~~f~=~~ng; ~ --~=~ ;:;;.3~~~:7 76 - Telefax 27 47 76 - 25006 Lleida

1700

77

6

