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Capítol 1:

Introducció i Objectius

Les inundacions són un dels problemes davant del qual existeix una major sensibilització a la
nostra societat. Són el risc natural amb més gran impacte en vides humanes i pèrdues
econòmiques a tota Europa. El risc d’inundacions a la zona mediterrània es veu agreujat per les
especials característiques climàtiques i de relleu que afavoreixen la generació de pluges
intenses. Al front litoral de gran part del Mediterrani el relleu es caracteritza per la presència de
serralades situades a pocs quilòmetres i paral·lelament a la costa. Aquestes serralades fan de
barrera als corrents d’aire humit del mar provocant la seva convecció i afavorint la generació i
intensificació dels xàfecs.

L’existència de forts pendents del terreny, fa que es redueixin els temps de resposta hidrològica.
A més, hi ha un alt grau d’urbanització en totes les zones costaneres que fa que es redueixi la
capacitat d’infiltració del terreny, augmenti l’escolament superficial, la qual cosa fa que
l’impacte sòcio-econòmic de les inundacions es vegi agreujat.

Amb l’objectiu de protegir-se d’aquests fenòmens naturals i amb la intenció de controlar-los
s’han construït infraestructures hidràuliques (preses i endegaments) que, en menor grau, s’han
complementat amb sistemes d’alerta i prevenció. De totes maneres, els temps actuals exigeixen
un canvi de consciència en les actuacions sobre els sistemes fluvials, ja que la societat actual
cada vegada valora més aquests entorns pel servei mediambiental i de lleure que ofereixen i per
tant, rebutgen les artificialitzacions grolleres d’aquests espais (Corral, 2004). En aquest context,
es tracta de reduir les mesures estructurals per elements més integradors que conservin els
valors ecològics i paisatgístics. Un exemple d’aquesta tendència a Catalunya és la recuperació
de l’últim tram de la llera del Besòs en forma de parc fluvial.

En aquest sentit, els sistemes de previsió i alerta són un element essencial de protecció davant
de les inundacions. Aquests sistemes es basen en la utilització de dades hidrometeorològiques
(mesures de pluja i cabals) que alimenten models hidrològics de pluja-escolament que són
capaços de fer una previsió de les crescudes a curt termini i que ajuden a prendre decisions.
Tanmateix, degut a les característiques hidrològiques de la zona mediterrània (amb pluges amb
una gran variabilitat espacial i temporal, i on les conques acostumen a tenir règims torrencials i
temps de resposta molt petits), és molt difícil anticipar-se a les inundacions. Els models pluja-
escolament necessiten disposar de la variabilitat espacial de la pluja que, per norma general, les
xarxes de pluviògrafs no són capaces de descriure degut a què els nuclis de tempesta poden
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tenir escales de pocs km2 i normalment són menors que la seva densitat (en el millor dels casos a
Catalunya es disposa d’un pluviògraf cada 100 km2).

En aquest àmbit, és on el radar meteorològic es presenta com una eina molt útil per quantificar
la precipitació i, sobretot, establir la seva estructura tridimensional amb una excel·lent cobertura
del territori i amb una alta resolució espacial i temporal (un volum d’escaneig sencer cada 1-2
km2 i en intervals entre 5 i 10 minuts), en comparació a la mesura puntual dels pluviòmetres.

Tanmateix, la mesura radar de la precipitació és complexa i presenta errors inherents al propi
procés de mesura que han de ser corregits de forma sistemàtica perquè aquesta mesura de la
precipitació es pugui fer servir amb l’acurada precisió i fiabilitat que exigeixen les aplicacions
hidrològiques (Zawadzki, 1984;  Joss i Waldvogel, 1990).

Així doncs, aquesta tesina s’emmarca dins del procés de correcció dels errors associats a la
mesura de pluja amb radar meteorològic pel seu ús quantitatiu en sistemes de previsió
d’inundacions. Un dels errors sistemàtics que presenta la mesura de pluja amb radar és la
intersecció de la radiació emesa pel radar amb l’orografia (i, en alguns casos, amb la superfície
del mar). Aquesta intersecció dóna lloc a una sèrie de zones contaminades on el registre que
obté el radar no té únicament un origen meteorològic. Les metodologies tradicionals
d’identificació d’aquestes àrees presenten una sèrie de problemes quan es produeixen
condicions anòmales de propagació del feix a l’atmosfera, de manera que aquest no segueix la
seva trajectòria habitual.

En aquest context, l’objectiu d’aquesta tesina és el desenvolupament d’un algorisme per a la
identificació de les zones contaminades per la intersecció del feix del radar amb el terreny (i la
superfície del mar) i la seva eliminació. A més, s’ha dut a terme la implementació del nou
algorisme al radar de l’Instituto Nacional de Meteorología (INM) situat a Corbera de Llobregat.

A la primera part d’aquesta Tesina es fa una breu descripció de l’origen del radar i del principi
de mesura de pluja amb radar, així com dels errors associats al procés de mesura de la
precipitació. Es presenten d’una manera més detallada els problemes associats a la intersecció
del feix amb el terreny, on s’analitzen les metodologies tradicionals d’identificació i correcció de
les zones contaminades, i es descriuen les seves limitacions. A la segona part, es presenten una
sèrie de paràmetres que descriuen les característiques dels ecos no meteorològics i es presenta
una metodologia alternativa d’identificació proposada recentment per Steiner i Smith (2002)
que es basa en la combinació d’aquests paràmetres. A la tercera part d’aquesta Tesina es descriu
el desenvolupament del nou algorisme d’identificació d’ecos no meteorològics. Aquest
algorisme, basant-se en tècniques de lògica difusa, parteix de les mesures del radar i dels
paràmetres descrits anteriorment per identificar i eliminar les zones contaminades del camp de
precipitació radar. Finalment, s’avaluen els resultats obtinguts de la implementació del nou
algorisme en el radar de l’INM, i es fa una comparació amb les altres metodologies
d’identificació descrites en aquesta Tesina.


