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INTRODUCCIÓ 

INTRODUCCIÓ 
 
El canvi climàtic contemporani es qualifica d‟inequívoc i no se‟n coneixen 
precedents comparables. Actualment ja ningú es qüestiona que, a més a més 
dels canvis naturals, el consum de combustibles fòssils com el gas, el petroli o 
el carbó afavoreixen l‟escalfament de la Terra. És per això que la ciència actual 
tracta de preveure mitjançant models numèrics quins són els possibles canvis 
que patirien les variables atmosfèriques a causa d‟aquest canvi i que de forma 
conseqüent, afectarien al clima de la Terra. 
 
El quart informe del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) 
realitzat al 2007 exposa que una de les zones de la Terra més vulnerables al 
canvi climàtic serà la zona Mediterrània, en la qual es projecta un augment de 
la temperatura mitjana superior al valor mitjà projectat per al conjunt del 
planeta. La gran majoria d‟estudis estan enfocats a analitzar quina serà la 
variació de la temperatura en superfície durant el segle XXI i el fenomen que 
preocupa més és el de la precipitació i fenòmens extrems. Però el canvi 
climàtic pot afectar a molts altres processos i un d‟ells és el vent tèrmic. 
 
L‟objectiu d‟aquest treball és analitzar quina influència podria tenir el canvi 
climàtic global sobre la formació de vents tèrmics a la costa mediterrània de la 
península Ibèrica. 
 
Per dur a terme aquest objectiu hem dividit el treball en diferents capítols. 
 
El primer capítol exposa les bases teòriques del fenomen atmosfèric que volem 
analitzar: les brises marines i terrestres. Les brises són circulacions tèrmiques 
produïdes per la diferència de temperatura entre la superfície terrestre i l‟aigua 
adjacent en una zona costanera. Són fenòmens locals i mesoscalars i la seva 
formació depèn de la magnitud del gradient tèrmic, la nuvolositat, la inestabilitat 
tèrmica vertical, la presència de vents sinòptics generals, la forma i orografia de 
la costa, l‟escalfament de la superfície terrestre i la hora del dia. 
 
En el següent capítol s‟explica el canvi climàtic i la metodologia per obtenir 
projeccions climàtiques que mostrin possibles estats futurs del clima del planeta 
segons diferents escenaris d‟emissions de gasos d‟efecte d‟hivernacle. Per 
poder realitzar aquestes projeccions s‟utilitzen models numèrics que no són res 
més que codis informàtics que resolen equacions que descriuen la física i la 
química dels processos que tenen lloc a l‟atmosfera, l‟oceà, la hidrosfera, la 
criosfera i la superfície terrestre. Els models acoblats de circulació general 
atmosfèrica i oceànica (AOGCM) o globals proporcionen una de les més 
completes representacions del sistema climàtic però tenen una resolució 
d‟entre 100 i 300 km, insuficient per a estudiar les característiques del clima a 
escala regional o local. És per aquest motiu que s‟utilitzen tècniques de 
regionalització per a la realització d‟escenaris climàtics futurs a alta resolució. 
Aquestes tècniques consisteixen bàsicament en obtenir les variables 
meteorològiques principals amb un detall espacial més gran. Aquesta 
necessitat es fa més palesa en zones de la Terra amb una complexa orografia 
on els processos mesoscalars no queden ben simulats pels AOGCM. 
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Els principals projectes duts a terme per a dissenyar models regionals són el 
Prudene (model PROMES), l‟Ensembles (model HIRHAM) ambdós a nivell 
europeu i el Primer avanç sobre la generació d’escenaris climàtics 
regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI (model MM5) realitzat pel 
Servei Meteorològic de Catalunya. Cada un dels models regionals dels 
projectes representa una millora en l‟escala temporal o espacial respecte 
l‟anterior i és per això que en aquest treball analitzarem i compararem les 
simulacions de cada un d‟ells. 
 
A continuació, en el tercer capítol, es detallen els objectius del projecte en sí i 
quina és la metodologia per a realitzar l‟estudi. Es determinen les zones 
geogràfiques analitzades (costa de Barcelona i costa de València) basant-se en 
els requisits necessaris per assegurar que es desenvoluparan brises marines. 
Un dels requisits de la formació de les brises és que els vents sinòptics 
generals siguin dèbils.  
 

 
 

Fig. 1 Temperatura i vent en superfície previst pel 13/07/2011 i simulat amb el 
model MM5 i 12 km de resolució (veure [1]). 

 
 
És, per exemple, el cas que es mostra a la figura 1. Les zones de Barcelona i 
València queden arrecerades dels forts vents del nord que quan xoquen amb la 
orografia de la península Ibèrica es veuen desviats. 
 
Per últim, en el capítol quatre es realitza l‟anàlisi de les dades obtingudes de 
les simulacions dels models PROMES, HIRHAM i MM5 i se‟n extreuen 
conclusions. L‟efecte més notable que el canvi climàtic provocaria a la formació 
de les brises seria un augment en la magnitud de les brises marines. També es 
demostra que, tal com explica l‟IPCC en el seu 4rt informe, els hiverns a finals 
del segle XXI podrien ser lleugerament més càlids però semblants als actuals i, 
en canvi, els estius patirien un fort augment de la temperatura mitjana. 
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CAPÍTOL 1. VENTS TÈRMICS 

CAPÍTOL 1. VENTS TÈRMICS 
 
L‟atmosfera està en constant moviment, a escales que van des de les ràfegues 
de vent locals i de curta durada, fins als sistemes de tempestes que s‟estenen 
al llarg de centenars de quilòmetres i duren dies i dies, o, fins i tot, els cinturons 
de vents a escala mundial, més o menys constants que envolten el planeta. 
 
En aquest capítol exposarem els mecanismes de formació de les circulacions 
tèrmiques i, especialment, el fenomen de les brises marines i terrestres. 
 
 

1.1. Circulacions tèrmiques 
 
Considerem una distribució vertical de pressió com la que es mostra a la figura 
1.1a. 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Esquema de la formació de les circulacions tèrmiques. C. Donald 
Ahrens, veure [2]. 

 
 
Totes les superfícies isobàriques reposen paral·lelament a la superfície 
terrestre, és a dir, no hi ha variació horitzontal de pressió ni de temperatura i, 
per tant, no hi ha gradient de pressió ni vent. Suposem ara que l'aire del nord 
és refredat i l'aire del sud escalfat. A la zona freda, l'aire sobre la superfície és 
més dens i les isòbares s'ajunten, mentre que a la zona càlida, on l'aire és 
menys dens, les isòbares es separen entre elles. Aquesta immersió de les 
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isòbares produeix una força de gradient de pressió (PGF) horitzontal en alçada 
que causa que l'aire es mogui des de la zona d'alta pressió (H, high pressure) 
cap a la zona de baixa pressió (L, low pressure), és a dir, de càlid a fred (Fig. 
1.1b). 
 
A la superfície, la pressió de l'aire canvia quan l'aire en alçada comença a 
moure's. A mesura que l'aire en alçada es desplaça de sud a nord, l'aire surt de 
la zona sud i s'acumula per sobre de la zona nord. Aquesta redistribució de 
l'aire redueix la pressió a la superfície al sud i l'augmenta al nord. 
Conseqüentment, s'estableix una força de gradient de pressió a la superfície 
terrestre del nord cap al sud i, per tant, el vent en superfície comença a bufar 
de nord a sud. 
 
D'aquesta manera arribem a tenir una distribució de pressió i temperatura i una 
circulació de l'aire com el que es mostra a la figura 1.1c. A mesura que l'aire 
fred en superfície avança cap a la zona del sud, es va escalfant i perd densitat. 
En aquesta regió de baixa pressió en superfície, l'aire càlid puja lentament, 
s'expandeix, es refreda i flueix cap a la màxima elevació (aproximadament 1 km 
per sobre la superfície). En aquest nivell, l'aire es mou horitzontalment cap a la 
zona de baixa pressió (nord), on es completa la circulació quan lentament torna 
a descendir cap a la superfície on hi ha una zona d'altes pressions. Aquestes 
circulacions són a escala local i porten associades canvis de temperatures en 
l'aire. És per això que s'anomenen circulacions tèrmiques. 
 
 

1.1.1. Vents tèrmics 

 
Els vents tèrmics són conseqüència de la circulació tèrmica de l'aire de 
l‟atmosfera. Hi ha dos tipus de vents tèrmics, segons a quin nivell es produeixi 
el gradient de pressió i tèrmic:  
 

 Vent tèrmic vertical, si la diferència tèrmica es produeix entre dues capes 
d'aire a diferent pressió i alçada i, 

 Vent tèrmic horitzontal, si aquesta diferència és entre dos punts d'una 
capa d'aire a la mateixa alçada i pressió inicials.  

 
Els vents tèrmics verticals ocasionen brises de vall i muntanya i els vents 
tèrmics horitzontals, brises de mar i terrestres. 
 
Matemàticament, Rolland B. Stull (veure [3]) defineix la relació del vent tèrmic 
com la relació entre el gradient de temperatura horitzontal i el gradient vertical 
de vent geostròfic (Ug,Vg): 
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On g és l‟acceleració gravitacional, Tv és la temperatura i fc el factor de Coriolis. 
 
De les equacions (1.1a) i (1.1b) podem veure que la intensitat del vent tèrmic 
és directament proporcional al gradient de temperatures. Per tant, a major 
gradient tèrmic, més velocitat tindrà la brisa.  
 
Si apliquem la relació de vent tèrmic a una capa d‟aire limitada per dues 
superfícies isobàriques tal com està il·lustrat a la figura 1.2 obtenim: 
 
 

 
(1.2a) 

 
 
 

(1.2b) 

 
On: 
 

 g2 i g1 denoten els vents geostròfics a dues superfícies de pressió P2 i P1. 

 g és l'acceleració gravitacional. 

 fc és el factor de Coriolis.  

 TH és el gruix (thickness) que es defineix com: 
 

 
(1.3) 

 
 
On zP1 i zP2 són les alçades de les dues superfícies isobàriques P1 i P2. 
 
 

 
 
Fig. 1.2 Direcció i intensitat del vent tèrmic entre dues superfícies isobàriques a 

diferent pressió. Stull, veure [3]. 
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Les components UTH i VTH en el seu conjunt representen la diferència vectorial 
entre els vents geostròfics en les superfícies de pressió superior i inferior (P1 i 
P2). 
 
La magnitud del vent tèrmic és: 
 

 
(1.4) 

 
 
Dels dos tipus de vent tèrmic, el nostre treball es centra en les brises marines i 
terrals, és a dir, només en la component horitzontal del vent tèrmic.  
 
 

1.2. Brises marines i terrals 
 
Les brises marines i terrals són circulacions tèrmiques d‟escala local que es 
produeixin a les zones costaneres, en el límit entre el mar i la superfície 
terrestre, a causa de la diferència entre la calor específica de la superfície 
terrestre i la de l'aigua. Es tracta de vents reversibles i que presenten un patró 
diürn previsible. 
 
Durant el dia, i especialment a l'estiu i a les hores de més radiació solar, la 
superfície terrestre s'escalfa més ràpidament que l'aigua adjacent, per la qual 
cosa la massa d'aire que es troba sobre ella perd densitat, s'expandeix 
verticalment i forma una columna d'aire ascendent. A una altura aproximada 
d‟un kilòmetre, tal i com hem explicat a l‟apartat 1.1 d‟aquest treball, aquest aire 
s'estén i provoca una reducció global de la pressió de l'aire en superfície. L'aire 
que hi ha sobre  l'aigua adjacent es troba a menys temperatura i, per tant, a 
una pressió més alta que la de la superfície. Aquesta diferència tèrmica crea un 
gradient de pressió que provoca que l'aire que hi ha sobre el mar es mogui en 
direcció cap a terra (cap a baixes pressions). Aquesta és la descripció que 
donen Aguado i Burt (veure [4]) al fenomen anomenat brisa marina o 
marinada. 
 
Quan la brisa marina entra terra endins, es forma una frontera clara entre l'aire 
fresc provinent del mar i l'aire continental que aquest desplaça. Aquesta 
frontera s'anomena front de brisa, i acostuma a produir una petita davallada 
en la temperatura a mesura que avança. A més a més, aquest front està 
marcat pel desenvolupament de cúmuls, després dels quals es dóna un acusat 
màxim de la velocitat del vent. 
 
A la nit, quan la superfície terrestre es refreda més ràpidament que l'aire sobre 
el mar, la columna d'aire que hi ha sobre la superfície terrestre es torna densa i 
genera la brisa terrestre o terral. És a dir, les temperatures més baixes sobre 
terra fan que la pressió sigui menor i que es formi un flux d'aire de terra cap a 
mar. 
 

22

THTHTH VUM 
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Fig. 1.3 Brises marines i terrestres. 
A i B: circulació de la brisa marina i distribució de la pressió. 
C i D: circulació de la brisa terral i distribució de la pressió. 

Barry i Chorley, veure [5]. 
 
 
En la Fig. 1.3, podem veure gràficament la circulació de la marinada i el terral. 
 
Una de les diferències que existeixen entre aquests dos tipus de brises és la 
velocitat del vent. La velocitat típica de les brises marines està entre els  4 - 7 
m·s-1, tot i que pot augmentar molt en el cas on una acusada inversió de 
temperatures de baix nivell produeix l‟efecte Venturi en constrènyer i accelerar 
el flux. En canvi, les brises terrestres solen tenir velocitats d'uns 2 m·s-1. 
 
La força de Coriolis també hi juga un paper en aquest fenomen. En les latituds 
mitjanes de l‟hemisferi nord, com és el cas de la costa mediterrània de la 
península Ibèrica, la força de Coriolis causa un gir de la brisa marina ben 
desenvolupada en la direcció de les agulles del rellotge, de forma que pot bufar 
més o menys paral·lelament a la costa enlloc de fer-ho perpendicularment a 
ella. 
 
 
 
 
 

1.2.1. Procés de formació 

 
A continuació s'explica la formació de la brisa marina i terrestre en un flux 
sinòptic feble al llarg d'un cicle diürn típic. 
 



8                                    Influence of global warming in thermal wind formation using three numerical models 

 
 

 Matí: 
 
Quan surt el Sol, la superfície terrestre comença a escalfar-se fent que l‟aire 
que s‟hi troba al damunt perdi densitat i ascendeixi. Entre mig matí i migdia la 
temperatura de la superfície de la terra ja supera en una mitjana de 4 -5 ºC, la 
temperatura de l‟aigua, provocant la formació de les brises marines i la 
penetració del front de brisa terra endins. Tal com hem vist a les equacions 
(1.1a) i (1.1b), la intensitat d‟aquestes brises és proporcional a la magnitud de 
la diferència de temperatura entre el sòl i el mar i, a més, depèn de la direcció i 
la velocitat del flux sinòptic prevalent. 
 
Durant el període de formació de la brisa marina predominen condicions de  
temps estable, encara que és comú que es formin cúmuls al llarg del front de 
brisa marina. 
 

 Migdia: 
 
La circulació de la brisa marina s'intensifica a mesura que l'escalfament produït 
pel Sol  sobre la superfície terrestre arriba al seu nivell màxim. 
 
L'escalfament redueix la pressió atmosfèrica sobre la superfície terrestre 
respecte a la pressió sobre de l'aigua, per la qual cosa augmenta el gradient de 
pressió. És comú que es formin vents de 10 a 20 nusos dins d'una capa vertical 
d'uns 150 m d'altura i normalment la circulació completa de la brisa marina 
assoleix una alçada de 450 a 900 m sobre la superfície. 
 

 Tarda: 
 
A la tarda, quan ja han transcorregut les hores de màxima radiació solar, és el 
moment en el qual la brisa marina s‟intensifica, assoleix la seva màxima 
penetració terra endins i els vents arriben a la velocitat màxima. 
  
En les regions que afavoreixen la convecció, és normal observar cúmuls al llarg 
del front de brisa marina i hi ha la possibilitat que es desenvolupi un episodi de 
convecció important. 
 

 Vespre: 
 
A mesura que avança la tarda i decau la radiació solar, la circulació produïda 
per la brisa marina disminueix lentament, fins a desaparèixer completament  
una o dos hores després de la posta de sol. 
 

 Nit: 
 
Després de la posta de sol, la superfície terrestre es refreda i el procés que s'ha 
desenvolupat durant el dia s'inverteix, donant lloc a la circulació de la brisa de 
terra cap el mar. 
 
Malgrat que el terral és més feble que la marinada, també es pot desenvolupar 
un front de brisa de terra sobre el mar o l‟oceà. 
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1.2.2. Condicions favorables 

 
Totes les condicions que afavoreixin a l'increment del gradient de pressions i 
temperatures entre l'aire del mar i el de terra afavoriran la formació de brises. 
 
1.2.2.1. Gradient tèrmic d'aproximadament 4 o 5 ºC 
 
Tal com va descriure Pédelaborde al 1987 (veure [6]), només és necessari 1ºC 
de diferència tèrmica entre l'aire del mar i l'aire terrestre perquè es donin les 
circumstàncies que possibilitin la formació de brises diürnes. Tanmateix, cal 
una gradient tèrmic d'aproximadament 4 – 5º C, perquè s‟arribin a formar brises 
marines de certa intensitat. 
 
Aquest fet explica que en zones on el mar s'escalfa molt, com és el cas de la 
mar Mediterrània pel fet de ser un mar tancat, les condicions que afavoreixen 
un gradient tèrmic més elevat  es donin en les èpoques de l‟any en les quals 
l'aigua del mar encara està freda i, en canvi, l‟energia provinent del Sol ja és 
capaç d'escalfar la terra amb intensitat; aquesta situació es dóna a finals de 
primavera i principis d'estiu. 
 
Bradbury afirma (veure [7]) que les brises marines intenses a la costa europea 
comencen els dies més calorosos de març. A partir d'aquestes dates, el seu 
nombre va augmentant progressivament mes a mes fins a arribar al seu màxim 
el mes de juny. Del mes de  juliol a mitjans del mes de setembre, el seu nombre 
disminueix lentament, fins arribar al mes d‟octubre que davallen bruscament. 
Durant els mesos d'hivern, quan la superfície terrestre es troba a una 
temperatura inferior a la del mar, les brises són gairebé inexistents. 
 
 
1.2.2.2. Cel clar i nuvolositat dèbil 
 
La quantitat i qualitat de núvols que cobreixen el cel són un dels factors que 
condicionen la formació de brises. Una nuvolositat feble permet un major 
escalfament de la superfície terrestre durant el dia i una major pèrdua de calor 
durant la nit i, per tant, l‟existència d‟un major gradient tèrmic diürn i nocturn. En 
canvi, si la nuvolositat és intensa, la densitat dels núvols no permet que la terra 
s‟escalfi tant durant el dia, manté més l‟escalfor durant la nit i el gradient tèrmic 
és menor. 
 
 
1.2.2.3. Inestabilitat tèrmica vertical 
 
Un segon factor que incideix en la formació de les brises és la inestabilitat 
tèrmica vertical. Si el gradient tèrmic vertical és major, més facilitat té l'aire 
calent per ascendir i generar una major depressió en superfície i, d‟aquesta 
manera, és més probable que es formin brises. 
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Si l'aire és molt estable, de manera que l'aire que ascendeix no arriba als 1000 
metres, la circulació de la brisa no es desenvolupa correctament i llavors hi ha 
poca penetració terra endins. 
 
 
1.2.2.4. Absència de vents sinòptics generals 
 
Si hi ha gradients de pressió general més forts provinents de depressions 
tèrmiques o polars, les condicions de vent marcades per aquests prevaldran 
sobre les brises. 
 
Un flux sinòptic dèbil cap a terra en els nivells inferiors pot afavorir la formació 
de la brisa marina i el seu avanç terra endins, mentre que, per contra, un flux 
sinòptic moderat cap el mar pot posar resistència i en alguns casos fins i tot 
impedir la formació de brisa marina per complet. 
 
 
1.2.2.5. Forma i orografia de la costa 
 
Les parets muntanyoses de considerable altitud (més de 300 metres) a la línia 
de costa frenen la formació de brises. 
 
La forma de la costa pot enfortir o debilitar la convergència i la convecció al 
llarg d'un front de brisa marina. Un flux d'aire de mar que circula cap a un litoral 
de forma còncava, com una badia, es torna divergent. El flux divergent 
impedeix la convergència i l'ascens de l'aire al llarg del front de brisa marina. 
En canvi, quan la línia de la costa és convexa, el flux d'aire cap a terra es torna 
convergent, la qual cosa intensifica la convergència i l'ascens de l'aire al llarg 
del front de brisa marina. Els caps i les puntes són exemples de fronteres oceà-
terra amb forma convexa que sovint s'associen amb un augment en la 
convecció i les tempestes. 
 
 
1.2.2.6. Escalfament de la superfície terrestre 
 
No tots els materials tenen la mateixa capacitat calorífica. Es defineix la calor 
específica d'una substància com la quantitat de calor que cal proporcionar a 
una unitat de massa per elevar-ne la temperatura 1ºC (veure [8]). La calor 
específica de l'aigua és 1cal/gºC, mentre que la dels minerals que integren les 
la superfície terrestre és aproximadament de 0'2 cal/gºC (cinc vegades menor 
que l'aigua). És a dir, una quantitat donada de calor elevarà la temperatura 
d'una unitat de massa de les roques unes cinc vegades més que si aquesta fos 
d'aigua. 
 
Això explica que la terra desprovista de vegetació i sobretot, el ciment, pedra i 
asfalt de les aglomeracions urbanes tinguin més capacitat calorífica, la qual 
cosa incrementa la diferència tèrmica entre mar i terra i afavoreix  la formació 
de brises. Per contra, les zones boscoses tenen un coeficient d'absorció 
calorífica menor i debiliten les brises. 
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1.2.2.7. Horari 
 
El front de brisa marina rarament creua la línia de costa abans de les 10h LT. 
És en el moment de màxim escalfament de la superfície terrestre en el qual la 
brisa assoleix la intensitat màxima, és a dir, durant el migdia solar, i es reforça 
durant les primeres hores de la tarda. El fet que hi hagi un fort vent de terra cap 
a mar pot retardar la formació de la brisa fins ben entrat el migdia. 
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CAPÍTOL 2. EL CANVI CLIMÀTIC 
 
La Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic defineix aquest terme com un canvi 
de clima atribuït directament o indirecta a l‟activitat humana que altera la 
composició de l‟atmosfera mundial i que es suma a la variabilitat natural del 
clima observada durant períodes de temps comparables. 
 
A la dècada dels 80 les evidències científiques sobre el canvi climàtic global a 
causa de l‟activitat humana i les seves conseqüències es van començar a fer 
notòries i és per això que el 1988 el Programa de les Nacions Unides sobre 
Medi Ambient i l‟Organització Meteorològica Mundial van establir el Panell 
Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC). La funció d‟aquest 
organisme és la d‟analitzar la informació científica, tècnica i socioeconòmica 
per entendre els elements científics del risc que suposa el Canvi Climàtic, les 
seves repercussions i les possibilitats d‟adaptació i atenuació del mateix.  
 
En el seu quart informe (2007) afirmen que el canvi climàtic contemporani es 
qualifica d‟inequívoc i no se‟n coneixen precedents comparables. Actualment ja 
ningú es qüestiona que, a més a més dels canvis naturals, el consum de 
combustibles fòssils com el gas, el petroli o el carbó afavoreixen l‟escalfament 
de la Terra. 
 
 

2.1. Canvi climàtic natural i forçat 
 
El clima de la Terra és dinàmic i ha anat evolucionant des que el nostre planeta 
existeix. Tot i això, està clar que avui dia el canvi climàtic està provocat tant per 
causes naturals com antropogèniques1. En aquest apartat es descriuen el canvi 
natural i el forçat i se‟n expliquen les seves causes. 
 
 

2.1.1. Canvi climàtic natural: efecte d’hivernacle 

 
L‟efecte d‟hivernacle és un fenomen natural pel qual l‟atmosfera d‟un planeta 
manté el calor, permetent l‟entrada de radiació solar visible però impedint o 
dificultant l‟emissió de calor des del planeta. 
 
A la figura 2.1 hi ha representat un esquema de l‟efecte d‟hivernacle 

                                            
1
 Antropogènic: resultant de o produït per accions humanes. 
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Fig. 2.1 Esquema de l‟efecte d‟hivernacle 
 
 
Són certs gasos de l‟atmosfera (gasos d‟efecte d‟hivernacle), els que 
impedeixen que part de la radiació solar escapi de la Terra i, així, contribueixen 
a l‟escalfament de la temperatura mitjana de l‟aire superficial del planeta. En el 
cas de la Terra, la temperatura mitjana superficial, gràcies a l‟efecte hivernacle, 
és de 15º C i és aquest efecte el que ha permès que el nostre planeta sigui 
apte per a la vida. Sense aquest fenomen d‟hivernacle, la temperatura mitjana 
de la superfície de la Terra seria -18ºC, semblant a la de la Lluna. 
 
Els principals gasos d‟efecte hivernacle són: vapor d‟aigua (H2O), diòxid de 
carboni (CO2), ozó (O3), metà (CH4), òxid nitrós (N2O), hexafluorur de sofre 
(SF6) i CFCs. 
 
 

2.1.2. Canvi climàtic forçat 
 
El problema actual és que la quantitat d‟aquests gasos naturals amb efecte 
d‟hivernacle a l‟atmosfera ha augmentat i que s‟hi ha abocat, a més a més, 
gasos amb efecte d‟hivernacle no presents de forma natural.  
 
Hem de tenir en compte que els gasos amb efecte d‟hivernacle deixen passar 
les radiacions solars de longitud d‟ona curta (infraroig curt) que penetren a la 
superfície terrestre escalfant-la. Part d‟aquesta energia que arriba a terra és 
reflectida una altra vegada cap a l‟exterior però amb una longitud d‟ona diferent 
que abans (IR llarg). Però quan aquesta radiació vol sortir de l‟atmosfera, tal i 
com mostra la Fig. 2.2, els gasos d‟efecte hivernacle, que són sensibles al pas 
de l‟IR llarg, absorbeixen i reemeten la radiació infraroja no permetent que 
aquesta escapi de l‟atmosfera. 
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IR curt

IR llarg

Gasos atmosfèrics 
(H2O vapor i CO2)

Retorna fora de l’atmosfera

 
Fig. 2.2 Procés de retenció de l‟energia pel gasos atmosfèrics en l‟efecte 

d‟hivernacle 
 
 
Un dels principals incentius per al desenvolupament del canvi climàtic és 
l‟increment del CO2 i altres gasos a causa de l‟activitat humana. Com a 
conseqüència d‟això, una major quantitat d‟energia calòrica solar és atrapada a 
l‟atmosfera, fet que eleva la temperatura mitjana del planeta. 
 
L‟article de Lea i Medina-Elizalde publicat el 2005 (veure [9]) afirmava que 
fluctuacions relativament petites en l‟increment dels gasos amb efecte 
d‟hivernacle, influeixen de manera determinant sobre les variables principals 
del clima i produeixen canvis importants i relativament sobtats en l‟escala del 
temps. 
 
 

2.2. Modelització del canvi climàtic 
 
Per poder preveure quins poden ser aquests importants canvis climàtics, les 
investigacions actuals utilitzen models climàtics per poder simular el clima futur. 
És a dir, gràcies a aquests models numèrics, s‟obtenen projeccions climàtiques 
que mostren quina és la resposta del sistema climàtic a diversos escenaris 
d‟emissions de gasos i aerosols d‟efecte d‟hivernacle. 
 
 

2.2.1. Models climàtics 
 
Un model no és més que un codi informàtic que resol un conjunt d‟equacions 
matemàtiques que descriuen la física i la química dels processos que tenen lloc 
a l‟atmosfera, l‟oceà, la hidrosfera, la criosfera i la superfície terrestre o 
litosfera. 
 
Per realitzar els càlculs és necessària una malla amb un cert grau de resolució. 
Un model climàtic és una eina que integra el coneixement actual del sistema 
climàtic, de manera que, utilitzant com a dades d‟entrada els factors que 
afecten (o forcen) el sistema, s‟obté com a resultat el clima que cal esperar en 
un període futur. 
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El sistema climàtic es pot representar mitjançant models de diferent grau de 
complexitat; és a dir, per a cada component o conjunt de components és 
possible identificar un espectre o jerarquia de models que difereixen en 
aspectes tals com el número de dimensions espacials, el grau en que 
apareixen representats els processos físics, químics o biològics, o el grau 
d‟utilització de parametritzacions empíriques.  
 
Els Models Acoblats de Circulació General Atmosfèrica i Oceànica (AOGCM) 
proporcionen una de les més completes representacions del sistema climàtic 
actualment disponibles. Tot i això, aquests models presenten moltes limitacions 
a l‟hora de representar fenòmens d‟escala local o regional ja que no inclouen 
una bona definició de  l‟orografia ni tampoc de la línia de costa (tenen una 
resolució d‟entre 100 i 300 km). És el cas, per exemple, de la península Ibèrica, 
que queda representada com un únic punt de la malla. És per això que 
s‟utilitzen tècniques de regionalització a partir de AOGCM  per dissenyar nous 
models d‟alta resolució a partir dels models globals i així poder fer projeccions 
més precises a escales regionals. 
 
Hi ha dues tècniques de regionalització: la regionalització dinàmica, que 
consisteix en l‟ús de models climàtics regionals (RCM) niats en models globals, 
és a dir, augmentar la resolució dels AOGCM, i la regionalització estadística, 
que consisteix a utilitzar regressions estadístiques multivariables entre les 
variables climàtiques en un punt concret del territori i els valors que s‟obtenen 
en una o més cel·les d‟un model global. 
 
En el cas de la regionalització dinàmica, els models RCM resultants tenen una 
resolució d‟uns 20 – 50 km i prenen com a dades inicials o condicions de 
contorn per a la simulació els resultats obtinguts de treballar amb un AOGCM 
determinat. 
 
El que finalment obtenim amb una determinada projecció climàtica d‟abast 
regional és el resultat de combinar: a) un escenari d‟emissions; b) la sortida 
d‟un model climàtic global forçat amb l‟escenari d‟emissions escollit; i c) una 
tècnica de regionalització. 
 
 

2.2.2. Escenaris d’emissions 
 
El principal factor per poder predir el futur és l‟evolució de les concentracions 
de gasos amb efecte d‟hivernacle i aerosols2 d‟origen antropogènic que depèn 
únicament d‟aspectes econòmics, socials i tecnològics vinculats a l‟espècie 
humana. Per això és important, abans de realitzar projeccions del clima futur,  
fer-ne de l‟evolució d‟aquests gasos i dels aerosols.  
 
Ja que predir l‟evolució futura d‟aquests aspectes socioeconòmics és complicat 
i incert, el que es fa és assumir diverses hipòtesis relatives a aquestes 
evolucions. Això és el que s‟anomena escenari d‟emissions. 

                                            
2
 Aerosols: gotes i cristalls d‟aigua en suspensió, pols, sals i fums (partícules sòlides) que 

reflexen, absorbeixen, transmeten i dispersen l‟energia. 
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Un escenari és una descripció coherent, internament consistent i plausible d‟un 
possible estat futur del món. No és un pronòstic, sinó que cada escenari és una 
imatge alternativa de com podria ser el futur.  
  
Els escenaris més utilitzats actualment en la investigació sobre el canvi climàtic 
són els que es van definir al SRES3, Special Report on Emission Scenarios 
(2000) que va realitzar l‟IPCC. Dins d‟aquest informe especial es van 
desenvolupar més d‟una quarantena d‟escenaris d‟emissions. Hi ha un total de 
quatre famílies d‟escenaris, A1, A2, B1 i B2, i cada una d‟elles preveuen canvis 
en les emissions diferents derivats de l‟aplicació de regulacions relatives a la 
contaminació atmosfèrica. Les famílies d‟A2 són els escenaris alts en 
emissions i, per tant, els més pessimistes, i els de B1 són més optimistes i 
preveuen un decreixement de les emissions. 
 
A continuació s‟expliquen breument la descripció d‟aquestes famílies. 
 
 
2.2.1.1. Escenari A1 
 
Suposa un creixement econòmic ràpid, un creixement demogràfic fins al 2050 i 
un decreixement subseqüent, i una ràpida introducció de les noves tecnologies. 
Suposa també convergència entre les diverses regions del planeta. 
 
 
2.2.1.2. Escenari B1 
 
L‟evolució demogràfica és la mateixa que en els escenaris A1. Es suposen 
canvis ràpids en les estructures econòmiques, incloent-hi una economia 
basada en els serveis i la informació, la reducció en la intensitat d‟ús de 
materials, i la introducció de tecnologies netes i eficients quant a l‟ús de 
recursos. Les emissions de CO2 passen  de 40 Gt/any el 2000 a 20 Gt/any el 
2100. 
 
 
2.2.1.3. Escenari A2 
 
Inclou els escenaris que presenten un món heterogeni, com ara el present. Les 
diferències de creixement demogràfic es mantenen, implicant un creixement de 
població mundial sostingut. Les diferències econòmiques i tecnològiques entre 
diverses regions del planeta es mantenen o augmenten. Les emissions de CO2 
passen  de 40 Gt/any el 2000 a 140 Gt/any el 2100. 
 
 
2.2.1.4. Escenari B2 
 
La població creix contínuament però més lentament que a l‟escenari A2. També 
el creixement econòmic i els canvis tecnològics són més lents, però, en canvi, 

                                            
3
 També es pot anomenar IEEE: Informe Especial d‟Escenaris d‟Emissions. 
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s‟orienten de més diverses maneres. Les emissions de CO2 passen  de 40 
Gt/any el 2000 a 65 Gt/any el 2100. 
 
En la Fig. 2.3 es mostra quina serà l‟evolució de les emissions dels gasos 
d‟efecte d‟hivernacle segons cada escenari.  
 

 
Fig. 2.3 Emissions mundials de gasos d‟efecte hivernacle (en Gt de CO2) en 

absència de polítiques climàtiques addicionals. 
4rt Informe IPCC (2007, [12]). 

 
 
Com podem observar, tots els escenaris previstos indiquen que les emissions 
d‟aquests gasos continuaran creixent, almenys fins a la meitat del segle XXI. 
Cal dir que malgrat que en alguns escenaris les emissions comencen a 
disminuir cap a meitat del segle, la concentració d‟aquests gasos a l‟atmosfera 
continua augmentant durant algunes dècades ja que, per exemple, l‟escala de 
temps característica per assolir un nou equilibri en la concentració de CO2 és 
d‟uns 200 anys.  
 
L‟augment de la temperatura de l‟aire segons els diferents escenaris del quart 
informe de l‟IPCC es mostra a la taula 2.1. En aquesta s‟observa un increment 
que varia entre els gairebé 2ºC per l‟escenari B1 fins als 4ºC per a l‟A1FI. 
 
 
Taula 2.1 Projeccions globals d‟augment de la temperatura, donades com a 
diferències entre 2080-2099 i 1980-1999 (IPCC, 2007). 
 

Escenari d’emissions 
Augment de temperatura (ºC) 

Millor estimació Rang probable 

B1 1,8 1,1-2,9 

A1T 2,4 1,4-3,8 

B2 2,4 1,4-3,8 

A1B 2,8 1,7-4,4 

A2 3,4 2,0-5,4 

A1FI 4,0 2,6-6,4 
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2.3. Projectes per a l’estudi del canvi climàtic 
 
Actualment existeixen institucions o projectes coordinats per diversos 
organismes tant nacionals com internacionals que es dediquen a l‟estudi dels 
models climàtics per extreure‟n projeccions. Bona part d‟ells ofereixen de forma 
lliure les dades resultants de les simulacions en les seves pàgines web. 
 
Els principals projectes a nivell europeu són el projecte PRUDENCE i el 
projecte ENSEMBLES. A nivell nacional, el Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC) també treballa amb simulacions per analitzar l‟afectació del canvi 
climàtic a la regió de la Península Ibèrica catalana, en el treball Regionalització 
del canvi climàtic a Catalunya [13]. 
 
 

2.3.1. PRUDENCE 
 
El projecte PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for 
Defining EuropeaN Climate change risks and Effects) és una iniciativa 
finançada i coordinada per la Unió Europea (2001-2004) on hi ha involucrades 
diverses universitats i centres de recerca amb l‟objectiu de proporcionar 
escenaris climàtics d‟alta resolució, per a Europa i per a finals del segle XXI, 
mitjançant metodologies de regionalització dinàmica.  
 
Cadascun dels participants en el projecte utilitza un RCM diferent per poder 
estudiar una regió en concret i obtenir els resultats per a diferents variables de 
l‟atmosfera tant a escala estacional com mensual. En la majoria dels RCM 
s‟utilitza el HadAM3H com a model global per establir les condicions de 
contorn, de manera que, comparant els resultats de cada participant, es pot 
avaluar les diferències entre els models regionals utilitzats.  
 
Els períodes simulats pel model global són 1950-2100. En canvi, els períodes 
predits pels models regionals solen ser més petits perquè el temps de 
computació requerit és molt superior. En el cas del PRUDENCE les projeccions 
es van fer per a dos períodes de trenta anys, un per a condicions actuals 
(1960-1990, control) i un altre per a la situació futura (2070 - 2100). L‟objectiu 
del període de finals del segle XXI és el d‟intentar realitzar una projecció del 
canvi en les variable atmosfèriques degudes al canvi climàtic de la manera més 
acurada possible. 
 
El model regional que utilitzarem en aquest treball per analitzar la influència del 
canvi climàtic sobre les brises és el PROMES (PROnòstic a MESoscala4), creat 
pel grup MOMAC (grup de MOdelització per al Medi Ambient i el Clima) de la 
Universitat de Castella la Manxa. Les característiques d‟aquest model són: 
 

 Dimensions de la malla: 6000 x 4500 km 

 Resolució: 50 km 

 Model global: HadAM3H (resolució de 150 km) 

                                            
4
 Escala que engloba els sistemes que es formen en un rang d‟entre 1 km i uns centenars de 

quilòmetres. 
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 Períodes: control (1960-1990) i escenari futur (2070-2100) 

 Escenaris d‟emissions: A2 i B2 
 
La malla del PROMES cobreix gairebé tota Europa i el nord d‟Àfrica. En vertical 
està formada per 35 capes amb diferent espessor, més estretes a la part baixa 
de l‟atmosfera, on tenen lloc els fenòmens que requereixen més atenció. Com 
tots els altres models regionals del programa Prudence,  està niat al model 
global HadAM3H, que és un model només atmosfèric derivat de la part 
atmosfèrica del model HadCM3 (model atmosfèric-oceànic). Aquest ha estat 
desenvolupat per el Hadley Centre for Climate Prediction and Research i per a 
funcionar es basa en observacions de temperatura a la superfície del mar i 
extensió d‟oceà congelat.  
 
Com ja s‟ha dit, les dades del Prudence ens permeten analitzar diverses 
variables atmosfèriques dels escenaris de futur i comparar-les amb els valors 
modelats en la simulació de control (1960-1990), la qual es pot considerar una 
aproximació de la situació climàtica actual, o si més no de la què provenim. 
D‟aquesta manera podem determinar la tendència d‟aquestes variables, i 
analitzar la situació futura.  
 
 

2.3.2. ENSEMBLES 

 
El projecte ENSEMBLES és d‟alguna manera l‟hereu del projecte PRUDENCE. 
Finançat entre 2004 i 2009 per la Comissió Europea vol desenvolupar un 
sistema de predicció per al canvi climàtic a partir de conjunts de simulacions, i 
sobre la base dels principals models regionals d‟alta resolució desenvolupats a 
Europa, per produir una estimació probabilística de la incertesa del clima futur 
en escales des d‟estacionals fins de dècades. Compta amb la participació de 
69 grups d‟investigació coordinats pel Hadley Center del Meteorological Office 
(Regne Unit). 
 
Les diferents activitats i tasques a realitzar en el projecte ENSEMBLES s‟han 
classificat en 10 grups segons el tema d‟investigació (research themes, RT). 
Les dues tasques que són del nostre interès perquè tracten de models climàtics 
regionals són les RT3 i RT2B. La primera proporciona els millors models 
climàtics regionals disponibles amb elevades resolucions espacials (50 i 25 
km), mentre que a la segona es fan les simulacions amb els RCM per a Europa 
durant els períodes 1950-2050 o 1950-2100, depenent del model. 
 
El model regional més adequat per portar a terme l‟anàlisi desitjat en aquest 
projecte és l‟Hirham, creat pel Danish Meteorological Institute (DMI). Les 
característiques d‟aquest model són: 
 

 Model global: Arpege 

 Model regional: Hirham 

 Resolució: 25 km 

 Períodes simulats: 1951-2100 

 Escenaris d‟emissions: A1B 
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L‟ HirHam cobreix tot Europa, el nord d‟Àfrica i Islàndia. Està niat en el model 
global Arpege (Action de rechercche petite echelle grande echelle) que és 
només atmosfèric i va ser creat al Centre National de Recherches 
Météorologiques (CNRM). 
 
Tot i que aquest model ofereix les dades de tot el segle XXI, en el nostre treball 
només analitzarem els períodes 1960-1990 (simulació de referència o control) i 
2070-2100 (escenari futur). S‟han escollit aquests períodes per poder comparar 
els resultats obtinguts amb els del model PROMES i així trobar diferències i 
semblances entre els models i donar més força als resultats. 
 
 

2.3.3. Regionalització del canvi climàtic a Catalunya 

 
Una de les activitats del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és estudiar el 
màxim nombre de models possibles per saber quins canvis projectats mostren 
els models globals per a Catalunya. La metodologia emprada ha estat simular 
amb el model numèric de mesoscala MM5 els valors de les variables 
atmosfèriques futures a partir de les dades obtingudes amb el model 
ECHAM5+MPIOM. 
 
L‟MM5 (Fifth-Generation NCAR/Penn State Mesoscale Model) és un model 
meteorològic no hidrostàtic i d'àrea limitada dissenyat per simular circulacions 
atmosfèriques de mesoscala [16]. S‟ha desenvolupat a Penn State i NCAR 
(National Center of Atmospheric Research) i està contínuament en millora 
gràcies a les contribucions dels usuaris de diverses universitats i laboratoris 
governamentals. Com que és un model d‟alta resolució, s‟utilitza per descriure 
situacions amb desenvolupament de fronts, brises marines i terrestres, 
circulacions de muntanyes i valls, illes de calor urbanes i situacions 
convectives. 
 
El model MM5 es divideix en cinc mòduls o programes computacionals 
principals: TERRAIN, REGRID, RAWINS/little-r, INTERPF i MM5. A la figura 
2.4 es mostra el diagrama de flux del MM5 amb cada un dels mòduls que el 
composen, l‟ordre d‟ús de cada programa i la informació necessària d‟entrada. 
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Fig. 2.4 Estructura del model MM5. 
 

 
Està niat a les condicions de contorn del model ECHAM5+MPIOM per a les 
dades del segle XX. Realitza les regionalitzacions del clima actual (1971-2000) 
i les futures per a un període de 2001-2100 forçat amb els escenaris B1 
(moderat) i A2 (alt). 
 
Les simulacions regionalitzades amb l‟MM5 s‟han realitzat aplicant la tècnica de 
nudging o forçament dinàmic al model global, que consisteix de forçar la 
simulació a seguir les condicions de contorn donades pel model global des de 
l‟inici fins al final de la integració. Aquesta integració està formada per tres 
dominis de 135, 45 i 15 km de resolució horitzontal cadascun i amb 23 nivells 
verticals. Les dades que en resulten tenen una escala temporal de 6 hores (00, 
06, 12, 18 UTC). 
 
S‟ha de tenir clar que les dades de l‟MM5 que amablement el SMC ens ha cedit 
són projeccions i no re-anàlisi, és a dir, que no han passat per cap procés de 
recàlcul per corregir possibles errors o desviacions en els valors. Per tant, no 
tenen perquè coincidir els valors simulats amb els reals en un determinat 
període. Aquests valors serveixen per generar el període de control de la 
simulació climàtica a partir de la qual es calculen les variacions futures del 
clima. No hem de fixar-nos en el valor numèric que donen, ja que és aproximat i 
a més a més, en algunes variables, es troba força esbiaixat dels valors reals. 
És el cas de les temperatures que tenen un biaix fred important. El que és 
important quan es treballa amb projeccions són les variacions o anomalies de 
les variables en qüestió respecte un període de control. 
 
 
En el nostre cas, per seguir la mateixa metodologia que amb els altres dos 
models que utilitzarem, els períodes analitzats són: 
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 Període de referència o control: 1971-2000 

 Escenari futur: 2070-2100 
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CAPÍTOL 3. ANÀLISI TEÒRIC: METODOLOGIA I EINES 
 

 
En aquest capítol s‟explica quin és l‟objectiu d‟estudi i quina és la metodologia i 
les eines per portar-lo a terme.  
 
 

3.1. Objectiu 
 
L‟objectiu d‟aquest projecte és analitzar de quina manera l'escalfament global 
pot afectar a la formació de vents tèrmics, i en el cas concret la formació de la 
marinada i el terral a la costa mediterrània de la península Ibèrica. 
 
En els capítols precedents s‟han exposat les bases teòriques suficents per a 
procedir a l‟anàlisi de quins poden ser els efectes del canvi climàtic sobre els 
vents tèrmics en la costa mediterrània de la península Ibèrica. 
 
Cal dir que el que l‟objectiu final del nostre estudi és conèixer quina serà la 
tendència de la formació de brises, ja que no podem arribar a saber mai quins 
seran els seus valors reals. Els canvis climàtics estan lligats a tantes incerteses 
que és impossible assegurar una projecció futura, tot i els re-anàlisis als quals 
es sotmeten els models climàtics.  
 
Per poder realitzar aquest estudi ens basem en les dades resultants de les 
simulacions de tres models regionals que han portat a terme els projectes 
PRUDENCE, ENSEMBLES i el Primer avanç sobre la generació d‟escenaris 
dinàmics regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI (SMC). Tal com 
s‟ha explicat anteriorment, els RCM són els models més adients per a l‟estudi 
de fenòmens locals com ara les brises. 
 
 

3.2. Anàlisi del projecte 
 

3.2.1. Zones geogràfiques estudiades 

 
L‟estudi s‟ha acotat a la costa mediterrània de la península Ibèrica però cal 
establir quins punts en concret seran els analitzats. S‟han buscat punts de la 
costa mediterrània que compleixin els següents requisits: 
 

 Han de ser zones planes que afavoreixin l‟escalfament de la superfície 
terrestre perquè així es desenvolupi el gradient de pressió i temperatura 
necessaris per a la formació de brises.  

 

 No poden tenir una orografia molt alta a primera línia de la costa ja que 
això frenaria la formació de les brises. 

 

 No s‟han de veure molt afectades pels vents sinòptics generals. En cas 
que s‟hi veiessin, aquests prevaldrien per sobre de les brises i el vent 
tèrmic no es formaria. 
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Observem a continuació la Fig. 3.1 on es mostra la orografia de la península 
Ibèrica i els vents sinòptics generals principals. Es pot veure que els sistemes 
muntanyosos de la península provoquen que el mar Mediterrani sigui tancat  i 
tingui únicament dues entrades/sortides. En aquesta mateixa figura estan 
encerclades de color groc les zones que queden arrecerades dels vents 
sinòptics; Són la costa central de Catalunya (costa de Barcelona) i la costa de 
València.  
 
 

Vents sinòptincs

 
Fig. 3.1 Esquema de l‟entrada i sortida dels vents sinòptics generals al mar 
Mediterrani. Les zones encerclades en groc són les escollides per a dur a 

terme l‟estudi. 
 
 

La costa central catalana i la costa de València queden arrecerades dels vents 
sinòptics i, per tant, són regions on és possible un alt desenvolupament de 
brises. A més a més d‟això, aquests punts també compleixen els requeriments 
exposats anteriorment i és per això que han estat els escollits per realitzar 
l‟estudi. Són zones relativament planes, especialment a València, fet que 
afavoreix l‟escalfament de la superfície terrestre en els dies assolellats i la 
formació conseqüent de brises. 
 
 

3.2.2. Models Climàtics Regionals 

 

Com s‟ha comentat anteriorment, els models més adequats per a l‟estudi de 
fenòmens de mesoscala o locals són els RCM, models climàtics regionals. És 
per això que per analitzar la influència del canvi climàtic sobre les brises 
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utilitzem les dades resultants de les simulacions amb els tres models climàtics 
descrits en el capítol 2: PROMES, HirHam i MM5. A continuació s‟explica amb 
més detall quin és el procés per obtenir aquestes dades per a cada un dels 
models. 
 
 
3.2.2.1. PROMES 
 
Les dades de la simulació amb el model PROMES són lliures i estant 
publicades i disponibles a la pàgina web del Projecte PRUDENCE: 
http://prudence.dmi.dk/. 
 
Estan classificades segons l‟escala temporal i el centre de recerca que ha 
desenvolupat la simulació. Hi ha un arxiu per a cada variable atmosfèrica que 
s‟ha estudiat, el període de simulació i l‟escenari amb el qual s‟ha forçat el 
model climàtic. 
 
En el nostre cas, ens interessa prendre les dades amb les següents 
característiques: 
 
- Escala espacial o resolució: 50 km, és la màxima resolució que el model 

ofereix. 
- Escala temporal: mensual. Volem estudiar quina és la formació de les 

brises de forma mensual ja que al ser un fenomen tan local i que depèn 
totalment de la temperatura, d‟un mes a l‟altre pot variar significativament. 
L‟escala estacional és massa àmplia i no permet veure amb claredat la 
formació de brises. 

- Períodes estudiats: control (1960 – 1990) i finals del segle XXI (2070-
2100). Les dades del període de control serveixen com a referència per 
comparar amb la projecció climàtica de l‟escenari futur. 

- Escenaris futurs estudiats: escenari A2. 
 
Amb aquest model estudiarem les zones costaneres de Barcelona i València. 
 
 
3.2.2.2. HirHam 
 
Les dades de la simulació amb el model HirHam són lliures i estant publicades i 
disponibles a la pàgina web del Projecte ENSEMBLES: http://www.ensembles-
eu.org/. 
 
Estan classificades segons el centre de recerca que ha desenvolupat la 
simulació. Un cop redirigits al portal de les dades del centre de recerca desitjat 
(en el nostre cas el DMI), els arxius de dades es mostren segons la variable 
atmosfèrica que s‟estudia. 
 
En el nostre cas, ens interessa prendre les dades amb les següents 
característiques: 
 
- Escala espacial o resolució: 25 km. 

http://prudence.dmi.dk/
http://www.ensembles-eu.org/
http://www.ensembles-eu.org/
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- Escala temporal: mensual. Volem estudiar quina és la formació de les 
brises de forma mensual ja que al ser un fenomen tan local i que depèn 
totalment de la temperatura, d‟un mes a l‟altre pot variar significativament. 

- Períodes estudiats: en cada un dels arxius d‟aquest model hi ha 
disponibles les dades del 1951-2100. Per al nostre interès només 
estudiarem els períodes 1960 -1990 (escenari de referència o control) i 
2070 -2100 (forçat amb un SRES).  

- Escenaris futurs estudiats: escenari A1B: és un escenari intermedi on es 
pronostica un ús equitatiu de totes les fonts d‟energia. Les emissions de 
CO2 passen  de 40 Gt/any el 2000 a 65 Gt/any el 2100. 

 
Amb aquest model estudiarem les zones costaneres de Barcelona i València. 
 
 
3.2.2.3. MM5 
 
Les dades del model MM5 no són públiques i ens les ha proporcionat el SMC, 
que, utilitzant aquest model, analitza l‟afectació del canvi climàtic a Catalunya. 
Els arxius dels quals disposem corresponen a la zona definida entre 1-2º E i 
41.1-41.5º N i donen els valors de temperatura a 2 metres de la superfície 
terrestre, que, com més tard explicarem, és la variable atmosfèrica que ens 
interessa per estudiar el fenomen de les brises costaneres. 
 
Les dades tenen les següents característiques: 
 
- Escala espacial o resolució: 15 km 
- Escala temporal: cada 6 hores. 
- Períodes estudiats: 1971-2000 (escenari de referència) i 2070-2100 

(escenari futur). El model MM5 no simula dades anteriors al 1971 per tant 
no podem fer la comparació amb els altres models que utilitzem en aquest 
treball (PROMES i HirHam). Tot i això, per seguir amb la mateixa 
metodologia prenem un període de 30 anys. 

- Escenaris futurs estudiats: escenari A2 
 
Cal recordar que les dades d‟aquest model són projeccions i no re-anàlisis i, 
per tant, no podem assegurar que els valors simulats coincideixin amb els reals 
i el que hem de fer és fixar-nos amb la tendència d‟aquests.  
 
Amb aquest model estudiarem únicament la zona geogràfica de Barcelona. 
 
 
Les raons de l‟elecció d‟aquests tres models climàtics regionals s‟expliquen 
perquè amb l‟estudi de cada un d‟ells anem reduint l‟escala temporal i millorant 
la resolució. D‟aquesta manera el model PROMES, amb una resolució de 50 
km i escala temporal mensual, ha de ser, en principi, el model que pugui donar 
més desviacions o errors a causa de la baixa resolució i el que això comporta. 
El següent model, l‟HirHam, continua tenint la mateixa escala temporal però 
afinem més amb la resolució, 25 km. I per acabar, amb el model MM5, passem 
de l‟escala mensual a la horària i a una resolució de 15 km, per tant, podem 
estudiar la formació de brises en un cicle diürn típic. 
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3.2.3. Variables atmosfèriques 
 
Tal com hem vist en el capítol 1 en explicar el què són les brises marines i 
terrals, aquests fenòmens es desenvolupen quan la diferència de temperatura 
entre la superfície terrestre i l‟aigua adjacent és suficientment gran per crear un 
gradient de temperatures i pressions capaç de moure la massa d‟aire situada 
sobre el mar terra endins.  
 
És per això que les dades que volem estudiar són les de temperatura de l‟aire a 
2 metres en un punt sobre la superfície terrestre i un altre sobre el mar. 
D‟aquesta manera calculant i estudiant el gradient, sabrem si es 
desenvoluparien o no les brises i de quin tipus serien. 
 
En l‟equació (1.1) que trobem al capítol 1 hem explicat que la intensitat del vent 
tèrmic és proporcional al gradient de temperatures. Per tant, com major sigui la 
diferència entre les temperatures dels punts de terra i de mar, major serà el 
gradient i major serà la brisa. Basant-nos en aquest raonament i per assegurar 
que analitzem la formació de brises, hem cregut adient estudiar la variable de 
temperatura màxima per al punt de terra i la variable de temperatura mitjana 
per al punt de mar. 
 
En els arxius de dades de cada model les variables de temperatura tenen 
nomenclatures diferents. A continuació s‟exposa quina és cadascuna per a 
cada model: 
 

- PROMES: 
o t2max: temperatura màxima a 2 metres (d‟un mes). 
o t2m: temperatura a 2 metres (mitjana d‟un mes). 

 
- HirHam: 

o tasmax: temperatura màxima a 2 metres (d‟un mes). 
o tas: temperatura a 2 metres (mitjana d‟un mes). 

 
- MM5: 

o TT6: temperatura a 2 metres cada 6 hores. 
 
 

3.2.4. Lectura de les dades: Unidata IDV 

 

Per poder llegir les dades de les simulacions dels models PROMES i HirHam el 
software que s‟ha utilitzat és l‟ Integrated Data Viewer. Es tracta d‟un programa 
publicat lliurement per Unidata, que forma part de la UOP (University 
corporation for atmospheric research Office of Programs), creat amb l‟objectiu 
de subministrar les eines necessàries per al tractament de dades relacionades 
amb l‟estudi de l‟atmosfera, l‟oceà i la terra.  No és molt conegut perquè les 
dades amb les que tracta utilitzen formats que han estat produïts 
específicament per aquest tipus de recerca científica, raó per la qual la seva 
popularització és limitada.  En el cas de Prudence i Ensembles, el format és el 
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netCDF (network Common Data Form), dirigit a la manipulació de dades en 
forma de matrius. L‟avantatge d‟aquest format és que conté informació 
explicativa, com per exemple la latitud i longitud on es troba cada valor, el nom 
de la variable i les unitats en les que es mostra, fet que ajuda a interpretar 
fàcilment les dades.  
 
Per obtenir les dades mitjançant aquest programa hem buscat les coordenades 
per a un punt de mar i un punt de terra segons la malla de cada model (taula 
3.1).  
 
 
Taula 3.1. Coordenades dels punts simulats. 
 
 

 BARCELONA VALÈNCIA 

PROMES 
mar 40.8º N 2.7º E 39.3º N 0.2º E 

terra 41.7º N 1.7º E 39.3º N 0.7º W 

HirHam 
mar 40.9º N 2.6º E 39.4º N 0.4º E 

terra 41.6º N 1.9º E 39.4º N 0.9º W 

MM5 
mar 41.009º N 2.0016º E 

- 
terra 41.572º N 1.8664º E 

 
 
Hem recollit els valors d‟aquestes variables i les hem tractat amb el programa 
Microsoft Office Excel per treure‟n gràfiques i analitzar els resultats. 
 
En el cas del model MM5, les dades s‟han pogut importar directament al 
programa Microsoft Office Excel per a ser tractades i processades. 
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4.1. Anàlisi de les dades dels models PROMES i HIRHAM 
 
Amb les dades obtingudes dels models climàtics PROMES i HIRHAM s‟ha 
analitzat el valor de la temperatura màxima i mitjana en superfície per a 
cadascun dels mesos de l‟any durant els períodes de control i el corresponent a 
finals del segle XXI amb l‟interval de 5 anys. Les zones geogràfiques 
analitzades corresponen a un punt situat a sobre de la superfície terrestre i a 
sobre del mar de la zona costanera de Barcelona i València, tal com 
especifiquen les coordenades de la taula 3.1 del capítol 3 d‟aquest document. 
 
Totes les dades de les simulacions amb el model PROMES i el model HIRHAM 
estan recollides en forma de taula a l‟annex II i l‟annex III respectivament. 
 
A partir d‟aquests valors i mitjançant l‟equació 4.1 obtenim el gradient tèrmic, 

T, entre el punt situat sobre el mar i el de la superfície terrestre. 
 
 

(4.1) 

 
 
El càlcul d‟aquest gradient ens proporciona la informació necessària per saber, 
en una primera aproximació, si en aquests punts de la costa de la península 
Ibèrica es desenvoluparà brisa i si aquesta serà marinada o terral. 
 
Per a realitzar l‟anàlisi mensual de les dades i comparar-les entre el període de 
control i l‟escenari futur, les hem representat gràficament tal com es mostren a 
la Fig. 4.1. 
 
 
a)                  b) 

 
Fig. 4.1 Gradient tèrmic obtingut amb la simulació del model PROMES pel mes 

de gener en el els períodes: a) control (1960-1990) i b) finals del segle XXI 
forçat amb l‟escenari A2 (2070-2100). 

marmerfície TTT _2supmax_2 
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Cada figura mostra quin és el valor del gradient tèrmic del mes. En el cas de les 
figures 4.1a i 4.1b, es mostra el mes de gener per als períodes de control i 
darrer trentenni del segle XXI a l‟escenari A2, ja que són les dades 
corresponents a la simulació amb el model PROMES. També es mostra la línia 
de tendència que ens permet obtenir una primera aproximació dels possibles 
canvis en el gradient tèrmic i, conseqüentment, amb la formació dels vents 
tèrmics.  
 
La resta de gràfiques resultants de les dades del model PROMES i de 
l‟HIRHAM també es troben a l‟annex II i III. 
 
Utilitzant la línia de tendència hem calculat quin és el seu pendent (en 
percentatge) per saber si en el trentenni analitzat hi ha realment tendència o 
no. Hem considerat que hi ha tendència en tots aquells pendents superiors al 
10%. També es detalla si aquest pendent és positiu i, per tant, la tendència 
seria que la formació de brises augmentés durant el període de 30 anys, o si és 
negatiu i, per tant, la tendència seria que disminuís. 
 
A partir d‟aquestes gràfiques també podem conèixer el valor mitjà del gradient 
tèrmic en el període de 30 anys per cadascun dels mesos analitzats. Aquest 
valor ens aporta informació per determinar si en aquell mes hi haurà formació 
de brisa i si aquesta serà marina o terrestre. Tal com hem exposat al capítol 1 
d‟aquest document, considerarem que un gradient tèrmic de 4ºC o superior 
significarà que es desenvoluparan brises de certa intensitat (Pedélaborde 1987, 
veure [6]). Si aquest gradient és negatiu, la brisa serà terral i, si és positiu, serà 
marinada.  
 
Analitzar el gradient tèrmic de forma mensual i comparar l‟escenari de control 
amb el futur ens permet preveure si hi haurà variacions en l‟estacionalitat de la 
formació de brisa marina, és a dir, si s‟allargarà o disminuirà el període actual 
de formació de brises. Per altra banda, estudiar el valor mitjà del gradient 
tèrmic ens permet analitzar si la intensitat de les brises augmentarà o 
disminuirà. 
 
A continuació es mostra un resum en forma de taula dels resultats obtinguts 
d‟analitzar les dades i les gràfiques de les simulacions amb el PROMES i 
l‟HIRHAM. 
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Taula 4.1 Resum dels resultats analitzats de les simulacions amb els model 
PROMES i HIRHAM. 
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En la taula 4.1 es mostra la tendència de cadascun dels mesos del trentenni del 
període de control i de l‟escenari futur en forma percentual i indicant-hi si 
aquesta és creixent o decreixent. També s‟hi mostra quin és el valor mitjà del 
gradient tèrmic per a cada mes pels períodes de control i escenari futur i 
s‟assenyalen les caselles dels mesos en els quals el gradient és superior a 4ºC 
per evidenciar que aquests són els mesos en els quals és més freqüent la 
formació de brises (color blau per al terral i vermell per a la marinada). L‟anàlisi 
de la diferència entre els valors mitjans dels gradients tèrmics per cada mes  
del període de control (mesos del període 1960-1990) i l‟escenari futur (2070-

2100), indicats a la columna  de la taula 4.1, ens permet comparar-los i 
preveure si els valors mitjans del gradient tèrmic augmentaran o disminuiran i, 
per tant, si hi haurà més o menys mesos amb formació de brisa marina o 
terrestre. 
 
Cal destacar que hem d‟analitzar les tendències dels dos períodes de forma 
independent i sense establir una línia de continuïtat entre ambdós, ja que el buit 
temporal (80 anys) que existeix  entre el període de referència o control (1960-
1990) i l‟escenari de futur (2070-2100) no ens permet dibuixar les possibles 
fases de l‟evolució de la tendència (creixement, decreixement...). Per tant, 
analitzem i comparem dues situacions concretes, la de partida i la terminal, 
però no tenim la informació per conèixer quina serà l‟evolució de la tendència 
entre aquests dos períodes. 
 
Un cop establertes aquestes consideracions bàsiques, passarem a l‟anàlisi 
detallat dels resultats que es mostren a la taula resum per a cadascuna de les 
zones estudiades. 
 
 

4.1.1. Barcelona 

 

 Dades amb les simulacions del model PROMES: 
 
Les dades del valor mitjà del gradient tèrmic són les que ens aporten informació 
més interessant per arribar a preveure quina pot ser la influència del canvi 
climàtic en la formació i intensitat de les brises en aquesta zona. 
 
Tal com s‟observa a la taula 4.1, els mesos de formació de brisa terrestre són 
els mesos d‟hivern, on la temperatura de l‟aire que hi ha sobre de la superfície 
terrestre és molt baixa (els rajos de Sol cauen molt obliquament i la quantitat 
d‟energia que aporten és molt minsa per escalfar la superfície continental) però, 
en canvi, la temperatura de l‟aire que hi ha sobre del mar és més elevada que 
la del continent adjacent degut al fet que la Mediterrània és un mar tancat i 
conserva més fàcilment la temperatura a l‟hivern. Aquesta diferència de 
temperatures provoca que el gradient tèrmic sigui negatiu i que, per tant, es 
formi la brisa que flueix de terra cap a mar (terral). Si comparem els valors dels 
mesos de novembre, desembre i gener observarem que a finals del segle XXI 
(simulacions forçades amb l‟escenari d‟emissions A2) el gradient tèrmic és 
superior al de l‟escenari de control. Això significaria que la intensitat de la 
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formació de brises de terra podria disminuir fins al punt que al mes de 
novembre se‟n deixarien de formar. 
 
Pel que fa a la formació de la brisa marina, pròpia dels mesos de primavera i 
estiu, observem que a l‟escenari de control el mes de juny és l‟únic que 

presenta unes condicions idònies per a la seva formació (T>4ºC); en canvi, a 
finals del segle XXI, els valors del gradient tèrmic dels mesos de maig, juny i 
juliol augmentarien apreciablement i, per tant, presentarien unes condicions 
adients per a la formació de marinada.  
 
Una peculiaritat remarcable és la que trobem en el mes d‟abril. En el període de 
control aquest mes presenta un gradient negatiu, mentre que en a l‟escenari 
futur aquest gradient es mostra positiu. Per tant, aquesta variació en els valors 
del gradient tèrmic podria suposar un canvi en la direcció de les brises, o el que 
seria el mateix, la disminució de brises terrestres i l‟augment de les marines. 
Cal aclarir però, que la diferència entre els valors mitjans del gradient tèrmic 
d‟aquest mes és minsa (de -0,64ºC a 0,18ºC) i que per tant, es podria afirmar  
en principi, que és probable que no hi hagués un canvi notable en la formació 
de les brises en l‟escenari de futur. 
 
Un altre dada rellevant que ens aporta el nostre anàlisi és que a finals del segle 
XXI, el valor mitjà del gradient tèrmic augmentaria a tots els mesos, excepte el 
mes de setembre, i que aquest augment seria més important en els mesos 
d‟estiu que no pas als d‟hivern. 
 
Així doncs, a partir de les dades obtingudes a través d‟aquest model i amb 
l‟escenari A2 per forçar les simulacions de les variables de finals del segle XXI, 
podríem dir que el nombre de mesos en els quals es formaria marinada a la 
zona costanera de Barcelona augmentarien mentre que, en canvi, els de 
formació de brisa terral disminuirien.  
 
 

 Dades amb les simulacions del model HIRHAM: 
 
Amb les dades que ens proporciona aquest model, la simulació del període de 
control no ens indica cap mes de l‟any que presenti formació de brisa terral 
(gradient superior a 4ºC). En canvi, amb la simulació forçada amb l‟escenari 
A1B, els mesos de novembre i desembre si que en presentarien. També a 
l‟escenari A1B, tots els mesos amb gradient tèrmic negatiu tenen un valor mitjà 

del T superior al del període de control. Basant-nos en això, podem dir que la 
intensitat de les brises terrals augmentaria a finals del segle XXI. 
 
Pel que fa a la formació de brises marines, la simulació a través d‟aquest 
model, no ens mostra diferències en la temporalitat de la seva formació entre 
els període de control i escenari futur; en canvi, però, les dades si que ens 
mostren clarament un possible augment dels valors mitjans, especialment 
notable al mes de juliol, amb una augment de 2,4 ºC. 
 
Un altre canvi a destacar és el canvi de signe del valor mitjà del gradient tèrmic 
del mes de febrer, que passa de ser positiu al període de control a ser negatiu 
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a l‟escenari de futur, amb una diferència entre els dos períodes de l‟ordre de 
1,5ºC. Això podria suposar una modificació significativa de la direccionalitat de  
les brises més freqüents, que passarien de ser marines a ser terrestres. 
 
 

 Comparació entre els models PROMES i HIRHAM: 
 
En primer lloc, les dades de l‟escenari de control del model PROMES ens 
mostren tres mesos amb un gradient tèrmic negatiu superior a 4ºC, la qual cosa 
implicaria la formació de brises terrals. En canvi, per al mateix període, les 
dades de la simulació amb el model HIRHAM no ens mostren cap mes de l‟any 
en el qual el gradient negatiu sigui superior a 4ºC (el màxim és 2,9ºC).  
 
Una possible explicació d‟aquesta divergència, podria ser la diferència de 
resolució que existeix entre els dos models: el PROMES, amb una resolució de 
50 km és menys precís a l‟hora de concretar un punt en un pla de coordenades 
(agafa tota una regió de 50x50 km com un sol punt) i és probable que per 
aquesta raó la temperatura màxima sigui la mitjana entre diferents 
temperatures d‟una regió que abasta zones molt diferents (per exemple, pot 
agafar punts situats a certa altitud, amb la qual cosa la mitjana del valor 
d‟aquell punt disminuiria). 
 
En el cas dels mesos amb formació de brises marines observem les mateixes 
diferències per en sentit contrari. En les dades simulades amb el model 
PROMES, durant el període de control l‟únic mes de formació important de 
marinada és el juny. Amb el model HIRHAM, en canvi, els sis mesos 
compresos entre l‟abril i el setembre tenen un gradient superior a 4ºC. 
 
En canvi, tant el model PROMES com l‟HIRHAM, coincideixen en la previsió 
d‟un augment de la magnitud del gradient tèrmic que significaria un augment de 
la intensitat de les brises. 
 
 

4.1.2. València 

 

 Dades de les simulacions amb el model PROMES: 
 
Tant en el període de control com en l‟escenari futur no hi trobem mesos amb 
formació de brisa terrestre destacables (gradient superior a 4ºC en valor 
absolut). Els mesos d‟octubre, novembre i desembre presenten gradients 
tèrmics negatius, fet que significaria la formació de brisa terral però, tot i això, la 
magnitud dels seus gradients és dèbil i, per tant, és possible que no es 
formessin brises si les condicions sinòptiques prevalguessin sobre d‟ell. En 
l‟escenari de finals del segle XXI, els mesos d‟octubre i novembre presenten un 
valor del gradient tèrmic més proper a zero, en comparació amb el valor de 
l‟escenari de control i, per tant, les brises terrals disminuirien. En canvi, en el 
mes de desembre passaria el contrari i el terral augmentaria.  
 
Els mesos que indiquen formació de marinada durant el període de control són 
març, juny, juliol i agost. Pel que fa a les dades de l‟escenari forçat amb l‟A2 
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s‟aprecia un increment del període de formació d‟aquestes brises i també de la 
magnitud del gradient tèrmic i, per tant, de la seva intensitat. El període de 
formació de brises marines per a finals del segle XXI es preveu que comenci al 
febrer i acabi a l‟agost, tot i que a l‟abril el gradient és únicament de 2,1ºC. 
 
Un cas peculiar és el de gener que en els dos períodes que s‟analitzen el 
gradient tèrmic és el mateix (2,6ºC). 
 
El valor mig del gradient tèrmic augmentaria en tots els mesos excepte gener 

on, tal com hem dit, no hi ha variació i desembre, on el T disminueix. Podem 
veure que els mesos de maig, juny i juliol tenen la diferència entre el valor mig 
de l‟escenari de control i el futur major i que, la resta de mesos es preveu un 
lleuger augment però no gaire important (entre 0-1ºC). 
 
 

 Dades amb les simulacions del model HIRHAM: 
 
En aquest cas, la simulació de l‟escenari de control indica que, en el període 

comprès entre els mesos de març i setembre, el T és suficient per a la 
formació de brises marines de certa intensitat. Per a finals del segle XXI, però, 
es preveu la reducció d‟aquest període als mesos compresos entre abril i 
setembre. Malgrat aquesta reducció temporal, el valor mig del gradient tèrmic 

T augmentaria en l‟escenari futur forçat amb l‟A1B: la mitjana del gradient 

tèrmic T dels mesos de control amb marinada és de 7,39ºC, i la dels mesos 
de l‟escenari futur de 8,12ºC. Cal dir que aquest augment del gradient tèrmic no 
succeeix en tots els mesos d‟aquest període de formació de marinada. Són, per 

exemple, els casos d‟abril i setembre, on el valor mig del T de l‟A1B 
disminueix respecte el de control. 
 
Pel que fa a la formació de brises terrals, igual que les dades simulades amb el 
model PROMES, en aquest cas tampoc s‟hi indica cap mes en el qual el 
gradient sigui superior a 4ºC. És d‟esperar que els mesos hivernals sí que 

tinguin un T negatiu i, conseqüentment, vents terrals. Per tant, tal com 
s‟observa en la taula 4.1, en els mesos de novembre i desembre predominarien 
els vents de terra cap a mar, tant en la simulació del període de control com en 
la futura. A més, el gradient tèrmic disminueix, és a dir, augmenta si el 
considerem en valor absolut, fet que significaria un creixement de la intensitat 
de les brises terrals a finals del segle XXI.  
 

Finalment, cal destacar que el T del mes de gener varia de positiu a negatiu 
(de brisa marina a terral) però és una variació tant petita que no ho considerem 
remarcable. 
 
 

 Comparació entre els models PROMES i HIRHAM: 
 
Si comparem els resultats obtinguts amb les simulacions dels models  
PROMES i HIRHAM podem comprovar que en cap d‟ells dos s‟hi indiquen 

dades que facin preveure el predomini de la formació de brises terrals (T>4ºC) 
en determinats mesos. Tot i això, les dades del model HIRHAM mostren per als 
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mesos d‟octubre, novembre i desembre uns valors de T superiors que els dels 
mateixos mesos en la simulació del PROMES. Això significa que en la 
simulació de l‟HIRHAM la previsió de la formació de vents terrals serà menor, 
tant pel període de control com per l‟escenari futur. 
 
En el cas de les brises marines, el model HIRHAM preveu un període de 
possible formació d‟aquests vents més perllongat que en el model PROMES i, 

a més a més amb una previsió d‟uns valors mitjans del T notablement més 
elevats.  
  
Pel que fa a la intensitat del fenomen, tant el model PROMES com l‟HIRHAM 
preveuen un augment remarcable de la magnitud del gradient tèrmic. 
 
 

4.1.3. Altres resultats 

 
Aplicant l‟equació (4.2) obtindrem la diferència entre el gradient tèrmic a 

l‟escenari A2 i el del control, G, en el cas del model PROMES, i el A1B en el 
cas de l‟HIRHAM. 
 
 

(4.2) 

 
 
A partir d‟aquesta equació i les dades simulades podem dibuixar les gràfiques  

que es mostren a la Fig. 4.2 i Fig. 4.3. Si el G és igual a 0 significa que no hi 
ha variació entre el gradient tèrmic de l‟escenari futur i de control. Si el gradient 
és positiu significa un increment del gradient respecte control, i si és negatiu 
significa un decreixement respecte control. 
 
 

 

Fig. 4.2 G per a Barcelona amb els models PROMES i HIRHAM. 
 
 
 
 
 

controlecenari TTG 
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Fig. 4.3 G per a València amb els models PROMES i HIRHAM 
 
 
Com podem veure a les Fig. 4.2 i 4.3, els pics més elevats de la recta són els 
que corresponen a mesos de finals de primavera i principis d‟estiu (maig, juny, 
juliol) i, en canvi, els de la resta de l‟any són més baixos (més propers a 0). 
 

Aquesta diferència G ens permet comprovar que els mesos en els quals la 
diferència entre els gradients és més gran és a l‟època d‟estiu. Això coincideix 
amb les previsions del 4rt informe de l‟IPCC; els hiverns es mantindran sense 
experimentar grans canvis, amb un lleuger augment de les temperatures, però 
en canvi els estius seran molt més calorosos 
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Fig. 4.4 Previsió de la diferència de temperatura entre les estacions d‟hivern i 
d‟estiu per als escenaris de control i futur. 

 
 
En la figura 4.4 es mostra quines són les temperatures mitjanes durant l‟estació 
d‟hivern i d‟estiu i quina és la diferència entre elles. Un possible escenari futur 
és aquell en què la temperatura mitjana d‟hivern i d‟estiu augmenten per igual i, 
per tant, la diferència tèrmica entre les dues estacions es manté. Però tal com 
diu el 4rt Informe de l‟IPCC, es preveu que l‟escenari futur més plausible és 
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aquell en què les temperatures de l‟hivern augmenten lleugerament, i les 
temperatures a l‟estiu pateixen un gran augment.  
 
Aquest fet és la principal causa per la qual creiem que les dades obtingudes de 
les simulacions amb els models PROMES i HIRHAM preveuen que pel període 
2070-2100 la formació de les brises marines podria augmentar durant els 
mesos més calorosos de l‟any degut al canvi brusc de temperatures de passar 
d‟un hivern semblant a l‟actual a una primavera i estiu molt més càlids (gran 

augment del T).  Per a la mateixa raó, les brises terrestres disminuirien.  
 
 

4.2. Anàlisi de les dades del model MM5 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya ha desenvolupat una tècnica de 
regionalització dinàmica del clima futur a Catalunya a partir del model 
mesoscalar MM5 niat a les condicions de contorn resultants del model global 
ECHAM5+MPIOM i tenint en compte dos escenaris d‟emissions: A2 i B1. Les 
simulacions han estat desenvolupades per a resolucions horitzontals de 135, 
45 i 15 km. 
 
Les dades que el Servei Meteorològic de Catalunya ens ha cedit són les 
resultants de la simulació del model MM5 per als períodes 1971-2000 i 2070-
2100 forçats amb l‟escenari A2 i amb una resolució horitzontal de 15 km.  
 
Per a analitzar les dades hem traçat les gràfiques amb els valors del gradient 
tèrmic amb un interval de 6 hores, durant tots els dies d‟un mes en concret i al 
llarg del trentenni que s„estigui analitzant (1971-2000 o 2070-2100) forçat amb 
l‟escenari d‟emissions A2. Les figures es troben a l‟annex IV. 
 
L‟elecció dels mesos ha estat pensada d‟acord amb l‟estudi de les simulacions 
dels models PROMES i HIRHAM. S‟ha escollit un mes on predomini la formació 
de la marinada i un altre que hi predomini el terral. Els mesos analitzats són el 
juliol que, tal i com mostren les figures 4.2 i 4.3, és el que destaca per tenir un 

T positiu més important (marinada), i el febrer que, en contra del juliol, 

destaca pel seu T negatiu (terral). 
 
Un cop dibuixades les gràfiques per a cada mes i cada període, tracem les 
línies de tendència (lineals). Els resultats d‟estudiar la tendència estant 
resumits a la taula 4.1.  
 
Taula 4.1 Tendència de cada període i mes segons les dades del model MM5.  
 

 1971-2000 2070-2100 

Febrer -0,00896 ºC/mes 0,0036 ºC/mes 

Juliol -0,00496 ºC/mes 0,0124 ºC/mes 
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La tendència per ambdós mesos és negativa en el període 1971-2000 i positiva 
en el període 2070-2100. Tot i això, podem considerar que la tendència és 
nul·la ja que els valors són pràcticament zero.  
 
Els resultats obtinguts no són conclusius ja que per poder analitzar més 
detalladament quina és la tendència i si existeixen cicles durant el període 
d‟estudi calen mètodes estadístics i això escapa de l‟objectiu del nostre treball.  
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CONCLUSIONS 
 

L‟objectiu d‟aquest treball és analitzar la influència del canvi climàtic sobre la 
formació dels vents tèrmics. 
 
Per poder portar a terme aquest objectiu, hem realitzat en primer lloc un estudi 
teòric sobre els vents tèrmics i, en concret, les condicions de formació de les 
brises marines i terrestres. Les brises són circulacions tèrmiques locals 
degudes a la diferència de les temperatures de l‟aire en superfície entre un punt 
situat a la superfície terrestre i un altre sobre del mar. Aquesta diferència 
genera un gradient tèrmic que, en el cas de ser superior a 4ºC, aconsegueix 
moure la massa d‟aire en superfície de terra cap a mar o al revés i, així, formar 
brises de certa intensitat.  
 
També hem realitzat una recerca bibliogràfica per explicar què és el canvi 
climàtic tant natural com degut a causes antropogèniques. Aquest canvi és 
inequívoc i, per això, actualment s‟utilitzen models numèrics que resolen les 
equacions dels processos atmosfèrics, per a obtenir projeccions futures del 
clima del planeta. 
 
Les simulacions obtingudes dels models globals AOGCM són les que ofereixen 
més completes representacions del sistema climàtic però, amb una resolució 
d‟entre 100 i 300 km, són insuficients per a simular amb encert els processos a 
mesoscala com les brises. 
 
És per això que diversos centres de recerca i institucions han portat a terme 
projectes que tenen com a objectiu l‟obtenció de models climàtics d‟alta 
resolució a partir dels models globals mitjançant mètodes de regionalització. Els 
resultats són models climàtics regionals, RCM, amb resolucions d‟entre 20 i 50 
km. 
 
Tots els models simules les variables atmosfèriques en dos períodes diferents; 
un període de control o referència (varia entre 1951-2000 segons el model) i un 
període futur (varia entre 2000-2100 segons el model). Les simulacions dels 
períodes del segle XXI es forcen amb els anomenats escenaris d‟emissions de 
gasos amb efecte d‟hivernacle (SRES) que projecten diversos canvis 
socioeconòmics, tecnològics i demogràfics per a simular un ventall de 
projeccions climàtiques futures plausibles. 
 
El següent pas a realitzar en el nostre treball ha estat determinar la 
metodologia de l‟anàlisi. S‟ha establert que les zones de la costa mediterrània 
de la península Ibèrica que estudiarem són la costa de Barcelona i la de 
València. Aquestes dues regions geogràfiques són idònies per al 
desenvolupament de brises tèrmiques ja que queden arrecerades dels vents 
sinòptics generals degut a la orografia de la península, són zones planes que 
afavoreixen a l‟escalfament de la superfície terrestre i no tenen alts sistemes 
muntanyosos a primera línia de costa que frenaria a la formació de brises. 
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Els tres models regionals que hem utilitzat per a simular els valors de la 
temperatura a la superfície terrestre i sobre del mar són els següents: 
 

 PROMES: del projecte Prudence. Té una resolució de 50 km i els 
períodes que analitzarem són el de control, 1960-1990, i el futur, 2070-
2100. Està niat en el model global HadAM3H i té una escala temporal 
mensual. 

 HIRHAM: del projecte Ensembles. Té una resolució de 50 km i els 
períodes que analitzarem són el de control, 1960-1990, i el futur, 2070-
2100. Està niat en el model global ARPEGE i té una escala temporal 
mensual. 

 MM5: del projecte Regionalització del canvi climàtic a Catalunya, del 
Servei Meteorològic de Catalunya. Té una resolució de 15 km i els 
períodes que analitzarem són el de control, 1971-2000, i el futur, 2070-
2100. Està niat en el model global ECHAM5+MPIOM i té una escala 
temporal horària (6h). 

 
S‟utilitzen aquests models perquè amb l‟estudi de cadascun d‟ells tenim una 
millora en l‟escala temporal i/o espacial. 
 
Una de les dificultats amb les quals ens hem trobat ha estat buscar centres de 
recerca que simulessin les variables per a un mateix període de temps. Per 
exemple, el model PROMES realitzat pel centre UCLM dins de l‟entorn del 
projecte Prudence simula les dades dels períodes 1960-1990 i 2070-2100. En 
canvi, el mateix centre de recerca i el mateix model però amb el projecte 
Ensembles, les simula pel període 1951-2050 i, per tant, no abasta l‟últim 
trentenni del segle XXI que és el que ens interessa estudiar en el nostre treball. 
És per això que hem escollit el model HIRHAM del centre DMI, ja que aquest 
simula el període 1951-2100. Per al tercer model, l‟MM5, no hem pogut trobar 
solució a aquest problema ja que únicament obté les dades del període 1971-
2100. 
 
A partir d‟aquests valors de temperatura de dos punts situats sobre la superfície 
terrestre i el mar, hem calculat el gradient tèrmic i l‟hem dibuixat en gràfiques 
per poder analitzar la tendència i els canvis amb detall. 
 
Hem creat una taula amb el resum dels valors obtinguts dels models PROMES 
i HIRHAM ja que ambdós utilitzen l‟escala mensual i, per tant, es poden 
comparar. 
 
Les principals conclusions que es desprenen de l‟anàlisi d‟aquestes dades són: 
 

 Barcelona: 
o Les dades del model HIRHAM mostren una disminució dels 

mesos de formació de brisa terrestre respecte els del model 
PROMES, tant per a l‟escenari de control com el corresponent a 
finals del segle XXI.  

o En canvi, per a la formació de brisa marina, es mostra un 
augment del nombre de mesos per al període 2070-2100 en les 
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simulacions d‟ambdós models. Aquests dos fets poden ser deguts 
per la diferència de resolució que hi ha entre els dos models. 

 

 València: 
o Igual que a Barcelona, el model HIRHAM mostra una disminució 

de la magnitud de la brisa terrestre durant els mesos que es 
forma. Cal remarcar que, en cap dels períodes analitzats ni els 
models es mostra un mes on el gradient tèrmic sigui superior a 
4ºC negatius per a formar brises terrals de certa intensitat. 

o El període de formació de brisa marina creix amb les simulacions 
del model HIRHAM (pels dos períodes analitzats) respecte el 
model PROMES i es concentra als mesos corresponents a la 
primavera i estiu.  

 
En general per les dues zones estudiades, Barcelona i València, i per als 
períodes analitzats amb cada model es mostra que, tot i els escenaris 
d‟emissions amb els quals s‟ha forçat la simulació, la magnitud del gradient 
tèrmic creixeria en tots els casos durant els mesos d‟estiu. Com que la 
magnitud del gradient tèrmic és proporcional a la intensitat de les brises, podem 
dir que per al període analitzat a finals del segle XXI, les brises marines 
augmentarien tant en intensitat com en freqüència durant els mesos calorosos 
de l‟any. Pel que fa a les brises terrestres no podem treure‟n una conclusió 
clara ja que el model PROMES simula que disminuirien però, per contra, el 
model HIRHAM en simula un creixement. 
 
Finalment, amb l‟anàlisi de les dades obtingudes del model MM5 per a la costa 
de Barcelona no en podem treure resultats conclusius ja que la tendència que 
hem obtingut és pràcticament zero. En el cas que és volgués estudiar amb més 
detall quina és la projecció que s‟obté d‟aquest model, caldria analitzar les 
dades amb mètodes estadístics. 
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Annex I. Captures de pantalla de l’unidata IDV 
 
En aquest annex es mostren les captures de pantalla del programa Unidata IDV 
amb el qual s‟han llegit les dades dels models PROMES i HIRHAM. 
 

 
 
Fig. I.1 Punts escollits de la costa central catalana (Barcelona) per prendre les 

dades de les variables atmosfèriques amb el model PROMES. 
 

 

 
 
Fig. I.2 Punts escollits de la costa central catalana (Barcelona) per prendre les 

dades de les variables atmosfèriques amb el model HIRHAM. 
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Annex I. Captures de pantalla de l‟unidata IDV 

 
 

Fig. I.3 Punts escollits de la costa de València per prendre les dades de les 
variables atmosfèriques amb el model PROMES. 

 
 

 
 

Fig. I.4 Punts escollits de la costa de València per prendre les dades de les 
variables atmosfèriques amb el model HIRHAM. 
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Annex II. Dades del model PROMES 
 
Taula II.1 Temperatura màxima a 2 metres en un punt de la superfície terrestre 
de cada mes pels períodes de control i simulacions forçades amb l‟escenari A2 
per les zones geogràfiques de Barcelona i València. 
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Annex II. Dades del model PROMES 

Taula II.2 Temperatura mitja a 2 metres en un punt sobre del mar de cada mes 
pels períodes de control i simulacions forçades amb l‟escenari A2 per les zones 
geogràfiques de Barcelona i València. 
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Taula II.3 Gradient tèrmic entre la temperatura màxima en un punt de la 
superfície terrestre i la temperatura mitja en un punt sobre del mar de cada mes 
pels períodes de control i simulacions forçades amb l‟escenari A2 per les zones 
geogràfiques de Barcelona i València. 
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Annex II. Dades del model PROMES 

Gràfiques resultants de l‟estudi de les dades obtingudes del model PROMES 
per a la costa de BARCELONA: 
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Annex II. Dades del model PROMES 
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Gràfiques resultants de l‟estudi de les dades obtingudes del model PROMES 
per a la costa de VALÈNCIA: 
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Annex II. Dades del model PROMES 
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Annex III. Dades del model HIRHAM 

Annex III. Dades del model HIRHAM 
 

Taula III.1 Temperatura màxima a 2 metres en un punt de la superfície terrestre 
de cada mes pels períodes de control i simulacions forçades amb l‟escenari 
A1B per les zones geogràfiques de Barcelona i València. 
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Taula III.2 Temperatura mitja a 2 metres en un punt sobre del mar de cada mes 
pels períodes de control i simulacions forçades amb l‟escenari A1B per les 
zones geogràfiques de Barcelona i València. 
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Annex III. Dades del model HIRHAM 

Taula III.3 Gradient tèrmic entre la temperatura màxima en un punt de la 
superfície terrestre i la temperatura mitja en un punt sobre del mar de cada mes 
pels períodes de control i simulacions forçades amb l‟escenari A1B per les 
zones geogràfiques de Barcelona i València. 
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Gràfiques resultants de l‟estudi de les dades obtingudes del model HIRHAM 
per a la costa de BARCELONA: 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           59  

 

Annex III. Dades del model HIRHAM 
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Annex III. Dades del model HIRHAM 

Gràfiques resultants de l‟estudi de les dades obtingudes del model HIRHAM 
per a la costa de VALÈNCIA: 
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Annex III. Dades del model HIRHAM 
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Annex IV. Dades del model MM5 
 

A continuació es mostren les figures de les dades del model MM5 on hi està 
indicada la línia de tendència.  


