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Capítol 7:

Conclusions

1. Conclusions generals

El radar meteorològic ha esdevingut en els darrers anys una eina essencial per quantificar la
precipitació i establir la seva estructura tridimensional gràcies a què permet una bona cobertura
del territori amb una alta resolució espacial i temporal, en comparació amb la mesura puntual
dels pluviòmetres. Aquest millor coneixement de l’estructura de la precipitació és l’avantatge
principal de cara a l’estimació del camp de precipitació pel seu ús en hidrologia.

Tanmateix, la mesura de la precipitació que fa el radar porta associada una sèrie d’errors que
s’han de corregir sistemàticament abans de poder utilitzar aquestes mesures de precipitació
amb la fiabilitat i precisió necessàries en les aplicacions hidrològiques.

Dels problemes inherents a la mesura de pluja per radar meteorològic, aquesta Tesina s’ha
centrat en l’estudi dels problemes associats a la intersecció del feix del radar amb l’orografia (i la
superfície del mar) i concretament en la identificació dels ecos resultants i la seva eliminació.

Així doncs, i fent referència als errors associats a la intersecció del feix amb el terreny es poden
extreure les següents conclusions:

La intersecció del feix principal del radar amb l’orografia proporciona mesures de
reflectivitat que no estan relacionades amb la pluja (ecos d’origen no meteorològic) i que
produeixen una contaminació dels camps radar provocant sobreestimacions del camp de
precipitació.

Les condicions atmosfèriques de propagació anòmala agreugen i afegeixen incertessa a tots
els problemes associats a la intersecció del feix amb el terreny. En aquest context, la
identificació dels ecos deguts a l’orografia mitjançant les tècniques tradicionals no dóna
bons resultats: l’ús d’una màscara d’ecos mitjos no és capaç de discernir els ecos que
apareixen fora de les zones habituals, i, per la seva banda, les tècniques Doppler tampoc
acaben de funcionar correctament en la identificació de zones contaminades, sobretot quan
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els ecos de terra es troben embeguts en precipitació o les zones afectades per PA es troben
sobre la superfície del mar.

Com a alternativa, alguns autors han proposat l’ús d’una sèrie de paràmetres que caracteritzen
les propietats habituals dels ecos no meteorològics. La seva combinació permetria identificar els
ecos no meteorològics a partir de les mesures del radar. En aquest context, es pot concloure que:

Els paràmetres que millor representen les característiques dels ecos no meteorològics de la
zona de Catalunya, són l’ecotop, el gradient vertical de reflectivitat, l’spinchange i la textura
del camp de reflectivitat.

El gradient vertical és el paràmetre que millor reflecteix la baixa extensió vertical dels ecos.
L’ecotop no reflecteix aquesta característica quan els ecos no meteorològics es troben
embeguts en precipitació, ja que la pluja amaga la baixa extensió dels ecos de terra.

S’ha comprovat que l’ecotop i el gradient vertical de reflectivitat es troben afectats pel
progressiu guany d’alçada del feix a mesura que s’allunya del radar. Això fa que no siguin
bons indicadors en les zones allunyades al radar, ja que tenen tendència a identificar zones
de pluja com ecos no meteorològics.

La textura del camp de reflectivitat és el paràmetre que millor representa la gran variabilitat
espacial dels ecos no meteorològics. Aquest paràmetre pot diferenciar de forma clara els
ecos no meteorològics, però també alguns nuclis convectius.

L’spinchange també representa d’una forma òptima la major variabilitat espacial dels ecos
no meteorològics. Tanmateix, l’spinchange no distingeix els ecos de terra més petits i, en
canvi, sí que identifica d’una forma més global les zones contaminades de les que no ho
estan.

A priori, el gradient horitzontal havia de ser un bon indicador de la variabilitat espacial,
però s’ha comprovat com la informació que dóna no és útil per diferenciar els ecos no
meteorològics de la precipitació.

Una de les tècniques que fa servir una combinació dels paràmetres analitzats és la proposada
recentment per Steiner i Smith (2002). Aquesta tècnica s’ha implementat a la informació del
radar de Corbera de Llobregat de l’INM. Aquesta aplicació ha permès arribar a les següents
conclusions:

L’algorisme d’Steiner i Smith va ser pensat per la xarxa de radars NEXRAD dels EEUU i per
tant s’ha implementat amb una sèrie de modificacions per tal d’adaptar-lo a les
característiques del radar de l’INM, ja que s’ha constatat que l’ajust dels diferents llindars
que intervenen a l’algorisme, és crucial per obtenir els resultats desitjats.

Amb aquest algorisme s’han obtingut, en general, resultats bastants satisfactoris pel que fa a
la identificació dels ecos no meteorològics, i sobretot obté uns excel·lents resultats en la
identificació de les zones afectades per PA (especialment quan aquesta es produeix sobre la
superfície del mar).

Tot i així, s’han posat de manifest els següents punts febles: en situacions de precipitació
convectiva confon com a ecos no meteorològics alguns nuclis de pluja importants. D’altra
banda, té problemes en les zones allunyades del radar (més enllà de 180 km) on elimina
zones de pluja extenses, i, en alguns casos, no és capaç d’identificar alguns ecos de terra
importants, sobretot quan aquests es troben afectats per precipitació.

Del desenvolupament del nou algorisme d’identificació d’ecos no meteorològics desenvolupat
en base a tècniques de lògica difusa es pot concloure el següent:



Algorisme de detecció d’ecos no meteorològics basat en tècniques de lògica difusa

Capítol 7: Conclusions 101

El nou algorisme de lògica difusa permet realitzar una combinació més flexible dels
paràmetres, de manera, que hi ha una compensació entre els punts febles i forts de cada un
d’ells en la capacitat d’identificar ecos no meteorològics.

S’han escollit l’ecotop, l’spinchange, el gradient vertical i la textura, com a paràmetres a
combinar. A més, també intervenen com a paràmetres el camp de reflectivitat i el camp de
velocitat Doppler, i també es té en compte el mapa de les zones afectades per ecos no
meteorològics (on es reflecteixen les zones més habituals que es troben afectades per PA
obtinguda en el procés de truthing).

Els diferents paràmetres es combinen mitjançant un conjunt de pesos que s’han ajustat a
partir d’una sèrie de 100 camps radar.

El nou algorisme d’identificació s’ha implementat per la informació mesurada pel radar de
Corbera de Llobregat de l’INM i s’han analitzat els resultats comparant-los amb els camps
d’ecos no meteorològics de referència (obtinguts en el procés de truthing). També s’han presentat
els resultats dels altres dos mètodes d’identificació descrits en aquesta Tesina. D’aquesta anàlisi
se n’han tret les següents conclusions:

La màscara d’ecos mitjos es presenta com una tècnica d’identificació d’ecos no
meteorològics molt vàlida, sempre que no existeixin zones afectades per PA. A més, el
número de falses alarmes que es generen amb aquesta metodologia és molt baix.

L’algorisme d’Steiner i Smith (2002) té dificultats en identificar els ecos no meteorològics
quan aquests es troben embeguts en precipitació i a vegades confon zones de precipitació
allunyades del radar com a punts contaminats. També identifica importants nuclis
convectius com a ecos no meteorològics. Tanmateix, té una gran capacitat de detecció de les
zones afectades per PA, sobretot quan aquestes es troben sobre el mar.

L’algorisme de lògica difusa identifica molt correctament els ecos no meteorològics en
gairebé tots els casos presentats. Quan es donen condicions de PA identifica molt bé les
zones afectades sobre el terreny, però quan aquesta es dóna sobre el mar presenta
importants limitacions.

Les falses alarmes que presenta l’algorisme de lògica difusa són poc importants, només en
alguna ocasió confon petits nuclis de precipitació per ecos no meteorològics (sense arribar a
ser un problema greu).

A partir d’aquests resultats, el protocol d’identificació proposat consisteix en realitzar una
combinació entre la màscara d’ecos mitjos i l’algorisme de lògica difusa. S’avaluaran de forma
independent les dues metodologies al camp radar que s’estigui corregint. Els punts identificats
per la màscara d’ecos mitjos s’eliminaran en tots els camps radar, i en els camps on hi hagi
molta diferència entre els punts identificats per cada metodologia, també s’eliminaran els punts
identificats per l’algorisme de lògica difusa. El fet de què els punts identificats per cada mètode
siguin molt diferents voldrà dir que en aquest camp hi ha punts afectats per PA.
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2. Futures línies de treball

Existeixen una sèrie de qüestions que podrien ser interessants estudiar per tal de que
l’algorisme proposat en aquesta tesina segueixi el seu desenvolupament:

Realitzar el procés de truthing en nous camps per tal d’augmentar la varietat de casos que
s’han analitzat fins ara. D’aquesta manera, les funcions de probabilitat podran generar-se
tenint en compte una casuística d’ecos no meteorològics més gran.

Encara que l’algorisme ja és aplicable en un funcionament en temps real, s’hauria de
millorar el temps de càlcul (1-2 minuts per camp per fer totes les correccions) i adaptar-lo a
un funcionament operacional.

Diferenciar a la pràctica els ecos no meteorològics que es donen sobre el terra i sobre el mar
per tal de dur a terme una identificació separada. Aplicar combinacions de paràmetres
diferents per identificar cada tipus d’eco.

Validar el protocol proposat per a la identificació dels ecos no meteorològics en funció de les
condicions de propagació, comparant l’algorisme proposat amb la tècnica operacional fins el
moment (màscara d’ecos mitjos).

Analitzar la possibilitat d’introduir nous paràmetres. En concret, seria interessant analitzar
l’ús de l’ample d’espectre Doppler (no disponible pel radar de l’INM) i un paràmetre
relacionat amb la funció d’autocorrelació del camp de reflectivitat radar.

Implementar la nova proposta en altres radars.


