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Capítol 3:

Errors associats als ecos no meteorològics

1. Introducció

La intersecció del feix del radar amb el terreny ens proporciona mesures de reflectivitat que no
estan relacionades únicament amb la pluja. L’ús d’aquestes mesures ens portaria a una
sobreestimació de la precipitació real.

En aquest capítol es presenten els diferents problemes associats a la intersecció del feix del radar
amb el terra i com amb unes condicions atmosfèriques “especials” es poden agreujar aquests
problemes degut a la propagació anòmala del feix emès pel radar. Es descriuran els passos
bàsics del procés de correcció d’ecos de terra, explicant diferents metodologies d’identificació
de les zones contaminades i el procés de substitució dels valors contaminats. Finalment,
s’il·lustrarà tot el procés de correcció dels ecos de terra mitjançant un exemple.

2. Problemes associats a la intersecció del feix amb el
terreny

La distribució de l’energia dintre del feix emès pel radar no és uniforme. L’energia d’emissió no
es pot confinar perfectament en el feix emès i una part d’aquesta s’escapa fora. L’energia es
distribueix en la zona central del feix en forma de lòbul principal, que conté la major part de
l’energia emesa, i uns lòbuls secundaris de menor energia (veure Figura 7). Aquesta diferent
distribució de l’energia dintre del feix, produeix diferències en les característiques dels ecos de
terra que capta el radar, segons quina és la part del feix que intercepta amb el terreny.
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Figura 7. Esquematització de la distribució de l’energia emesa pel radar en un lòbul principal i una sèrie de lòbuls secundaris.
(Font: Sánchez-Diezma, 2001)

Quan el feix del radar il·lumina una zona del terreny (considerant la superfície del mar a
efectes d’ecos no meteorològics com terreny) es poden produir tres tipus bàsics de problemes
(veure Figura 8 i Figura 9):

a) En aquelles zones on el feix principal intercepta amb un obstacle es registrarà una mesura
no relacionada amb la pluja. Aquestes zones les anomenarem ecos de terra o ecos no
precipitants. En cas que hi hagi precipitació sobre l’obstacle, el radar no diferenciarà entre la
pluja i l’obstacle, de forma que la reflectivitat registrada pel radar estarà contaminada. Quan
ens referim a un eco de terra, normalment farem referència a la intersecció del lòbul principal
del feix amb el terreny.

b) En les zones on hi ha ecos produïts per la intersecció dels lòbuls secundaris amb el terreny,
en general, el lòbul principal no interceptarà el terra (veure Figura 8). Per tant, apareixerà un
eco associat al volum de mostreig encara que el lòbul principal no intercepti el terreny. Com
que els lòbuls secundaris es separen ràpidament del feix principal, a mesura que augmenta la
distància al radar aquests problemes desapareixen, de forma que els ecos produïts per lòbuls
secundaris es concentren sobretot en les rodalies del radar i es caracteritzen per la seva baixa
reflectivitat. Hem de recordar que l’energia concentrada als lòbuls secundaris és menor que
l’energia del lòbul principal.

c) En les zones situades més enllà dels ecos de terra (veure Figura 9), es detectarà una
reflectivitat menor que la reflectivitat que mesuraria el radar si hi arribés la totalitat de
l’energia del feix, degut a què existeix un bloqueig per l’obstacle. Aquestes zones de menor
reflectivitat situades darrera dels obstacles s’anomenen zones de subdetecció. Si el bloqueig
del feix és total llavors hi haurà zones cegues a la imatge, és a dir que quedaran totalment
apantallades per l’orografia i no hi haurà cap registre de la reflectivitat.
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Figura 8. Esquematització dels ecos de terra produïts per la intersecció dels lòbuls secundaris amb el terreny. (Font: Sánchez-
Diezma, 2001)

Figura 9. Il·lustració dels errors associats a la intercepció del feix del radar amb el terreny: ecos de terra i zones de subdetecció.
(Font: Sánchez-Diezma, 2001)

3. Condicions atmosfèriques de propagació del feix.
Propagació Anòmala.

La trajectòria del feix d’energia emès pel radar a l’atmosfera depèn principalment de la variació
en alçada de l’índex de refracció n , o de l’índex de refractivitat N , els quals depenen de la
temperatura, de la pressió i de la humitat de l’aire (veure equació [5]):
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on P és la pressió baromètrica en milibars, T és la temperatura en graus Kelvin i P
w

és la
pressió relativa del vapor d’aigua. L’índex N normalment decreix amb l’alçada, però quan
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dh

157 km
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emès pel radar tendeix a curvar-se cap a la superfície de la terra (Doviak i Zrnic, 1992, veure
Figura 10).
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Figura 10. Esquematització de la trajèctoria del feix en condicions anòmales de propagació i de la sobreestimació de la
reflectivitat associada a la PA.

En “condicions normals” el feix tendeix a curvar-se cap al terra però d’una forma més lenta que
la curvatura de la Terra. Perquè les condicions atmosfèriques canvien, i l’atmosfera presenta
importants gradients de temperatura, pressió o humitat, la trajectòria del feix pot corbar-se per
sobre o per sota de la seva trajectòria habitual (aquest fenomen es coneix com a “propagació
anòmala” (PA)). Quan es produeix PA, una incurvació excessiva pot provocar que el feix
intercepti la superfície de la Terra, on en condicions normals no ho faria (per exemple sobre la
superfície del mar o serralades allunyades del radar), donant lloc a una contaminació per ecos
de terra variable i que pot ser molt més greu que en condicions normals (veure Figura 10).

Una causa comú de situacions de PA és el moviment de masses continentals d’aire càlid i sec
sobre grans masses d’aigua freda com són el mar o els oceans. En aquestes circumstàncies es pot
produir una inversió tèrmica i a la vegada un important gradient d’humitat als nivells més
baixos. També es produeixen situacions de PA quan a les nits de cel clar l’aire es refreda,
produint-se grans inversions tèrmiques i forts decreixements de la humitat en alçada. Finalment
es poden donar condicions de PA associada als fluxos superficials, humits i freds generats per
núvols de tempesta (Weber et al., 1993;  Steiner i Smith, 2002).

Quan parlem de condicions atmosfèriques “normals”, condicions en les quals el feix es propaga
de forma normal, anomenarem “ecos de terra fixos” les interseccions del feix amb el terreny. Els
ecos mesurats en condicions de progació anòmala es caracteritzen per la seva variabilitat
temporal, espacial i en intensitat. De fet, tenen característiques semblants als ecos de pluja, la
qual cosa fa difícil la seva detecció i eliminació (Weber et al., 1993;  Steiner i Smith, 1997).

Tots els problemes associats a la intersecció del feix amb el terra es veuen agreujats quan les
condicions de propagació del feix no són les habituals i aquest es propaga d’una forma anòmala
degut a les condicions atmosfèriques esmentades anteriorment.

En la Figura 11a, cap dels ecos que registra el radar es pot associar a un fenomen de pluja. Tota
la reflectivitat registrada sobre el mar i sobre l’àrea dels Ports de Tortosa i Besseit es deu a
l’excés de curvatura del feix del radar produït per condicions anòmales de propagació. Si la
comparem amb la imatge de la Figura 11b on les condicions de propagació són “normals” i on,
com en la imatge de la Figura 11a no es registra precipitació, ens adonem dels importants errors
a què indueix la propagació anòmala a l’hora d’estimar la precipitació.
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Figura 11. (a) Imatge radar registrada amb propagació anòmala severa, on cap de les reflectivitats que es mesuren es poden
associar a un fenomen de pluja. (b) Imatge de cel clar amb condicions de propagació “normals” on l’únic que registra el radar

són els ecos de terra fixos.

Figura 12. Acumulació de precipitació a partir dels camps radars sense corregir mesurats entre els dies 14/07 i 19/07 del 2001. Es
pot veure en aquesta acumulació la sobreestimació que provoquen els ecos no meteorològics i la zona d’ombra que es crea degut

a l’apantallament del feix que provoca la muntanya de Montserrat.
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A la Figura 12 es presenta una acumulació de la precipitació mesurada pel radar entre els dies
14/07 i 19/07 del 2001. L’acumulació s’ha realitzat amb els camps radar sense corregir per tal de
poder apreciar els efectes de la intercepció del feix amb la superfície. Per exemple, s’il·lustren
l’elevadísima sobreestimació en la precipitació que provoquen tant els ecos de terra fixos com
els que es produeixen per la PA i l’efecte ombra degut als apantallaments del feix deguts a
l’orografia. La conclusió que s’extreu d’aquesta figura és la importància que tenen els problemes
associats a la intersecció del feix amb el terreny en l’estimació de pluja i la necessitat d’aplicar
una sèrie de metodologies per corregir-los.

4. Correció dels problemes d’intersecció del feix amb el
terreny

La metodologia de correcció dels problemes associats a la intersecció del feix amb el terreny es
desenvolupa fonamentalment en tres etapes:

a) Identificació de les zones apantallades i zones cegues, i correcció mitjançant l’aplicació d’uns
factors correctors obtinguts a partir de la informació topogràfica (Delrieu, G.  i Creutin, 1995).

b) Determinació de les zones on es produeix la intersecció amb el terreny i on la mesura de
pluja està contaminada.

c) Amb alguna metodologia de substitució es restitueix la reflectivitat d’aquestes zones.

En els següents apartats farem una breu descripció d’algunes de les metodologies
d’identificació i substitució d’ecos (tant d’ecos fixos com de PA) així com de les zones
apantallades i zones cegues.

4.1. Identificació i correcció de les zones apantallades

Tal i com hem exposat abans, les zones apantallades es produeixen per la intersecció del feix
emès pel radar amb el terreny. Degut a aquest apantallament de l’energia es produeix una
infravaloració de la reflectivitat. Per exemple a la Figura 13a es veu una gran àrea apantallada
darrera de Montserrat on, si es compara amb la imatge amb els apantallaments corregits (veure
Figura 13b), es pot apreciar la important infravaloració que es produeix.

Un dels mètodes que es fan servir per detectar i corregir les zones apantallades és determinar
quina és la fracció d’energia del feix emès pel radar retinguda mitjançant simulacions de la
intersecció d’aquest amb el terreny a partir de la informació proporcionada per Models Digitals
del Terreny (MDT). Aquestes simulacions permeten determinar quines àrees del terreny es
troben il·luminades pel radar tenint en compte les característiques del radar i el seu protocol de
mostreig, i així obtenir una matriu de factors correctors que s’aplicaran a les mesures de
reflectivitat (Delrieu i Creutin, 1995). Aquest tipus de simulacions també es fan servir per
analitzar l’estabilitat de l’orientació del radar i estudiar les diferents localitzacions que pot tenir
un radar per tal de minimitzar els ecos de terra.
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Figura 13. (a) Imatge afectada pels apantallaments que provoca la muntanya de Montserrat . Es poden veure les “ombres” que
genera la muntanya al seu darrera. (b) Una vegada aplicats els factors correctors obtinguts a partir d’una simulació de la mesura

radar sobre la informació topogràfica que ens proporciona un MDT, tenim la imatge amb els apantallaments corregits.

Figura 14. (a) Màscara d’ecos mitjos obtinguda entre els dies 12-17/01/2003. (b) Imatge radar d’un episodi de pluja amb els
apantallaments corregits. (c) La mateixa imatge on s’han identificat en blanc els ecos de terra fixos mitjançant la màscara d’ecos

mitjos.
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4.2. Identificació de les zones afectades per ecos de terra

En aquest apartat veurem tres de les tècniques més utilitzades d’identificació de zones
contaminades per ecos de terra. Les dues tècniques més habituals que es fan servir són
l’aplicació d’una màscara de reflectivitat dels ecos i unes tècniques basades en l’anàlisi de
l’espectre Doppler. L’altra metodologia que veurem és la combinació d’uns criteris
d’identificació d’ecos, basats en les seves característiques. Aquesta metodologia dóna lloc a la
creació de certs algorismes de detecció d’ecos que són l’objecte d’estudi en aquesta tesina.

4.2.1. Ecos mitjos. Màscares d’ecos

Una de les primeres estratègies per la determinació de les àrees afectades per ecos no
meteorològics és utilitzar els ecos de terra registrats en una situació de cel clar en condicions
normals de propagació del feix. Amb aquests registres de reflectivitat es generen uns mapes
d’ecos on s’indiquen les zones del territori on el feix intercepta amb el terreny d’una forma més
o menys contínua en condicions normals. Les màscares representen una situació mitjana a partir
de la informació sobre els ecos obtinguda en un període suficientment llarg, ja que cal tenir en
compte que les zones afectades pels ecos canvien de mida i intensitat. Això és degut a les petites
variacions que pot patir la trajectòria del feix emès pel radar en la seva propagació per
l’atmosfera, encara que es pugui considerar que les condicions de propagació són “normals”, i
també al vent o si ha plogut o no. Aquestes màscares permetran, en una situació de pluja,
eliminar per subtracció aquelles zones que es troben contaminades pels ecos de terra mesurats
habitualment (veure Figura 14).

Tanmateix, aquest tipus de màscares tenen una sèrie d’inconvenients. Per una banda, com que
reflecteixen una situació mitjana d’ecos de terra, la detecció i eliminació d’ecos per una situació
concreta de pluja no serà del tot efectiva, ja que no es pot adaptar a les particularitats que pugui
tenir aquesta situació puntual. Com més s’allunyin els ecos mesurats pel radar de la situació
mitjana menys efectiva es mostrarà la màscara

Tal i com es mostra a la Figura 15, en casos de propagació anòmala, la màscara d’ecos mitjos
tindrà una efectivitat limitada ja que en general, al ser generades, s’evita aquest fenomen (la PA
és un fenòmen variable i local que no es dóna de forma permanent).

Com exemple d’això, a la Figura 15b s’identifiquen unes zones de color blanc, que són els ecos
eliminats per la màscara, i els ecos que estàn associats a problemes de propagació anòmala. Es
comprova que, on la propagació anòmala es dóna de forma molt severa, la màscara d’ecos
mitjos no es mostra efectiva a l’hora d’eliminar els ecos associats a la intersecció del feix amb el
terreny produïts en aquestes condicions de  propagació.
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Figura 15. (a) Imatge del 17/07/2001 a les 20:10 hores, afectada per propagació anòmala severa on tots els ecos que es registren
són produits per la intersecció del feix amb el terreny i no per pluja. (b) Tenim la mateixa imatge on les zones marcades en blanc

són els ecos de terra fixos identificats amb la màscara d’ecos mitjos.

4.2.2. “Tècniques Doppler”

Una altra possibilitat per detectar les zones afectades per ecos de terra és aprofitar els radars
amb capacitat Doppler. Mitjançant l’espectre de velocitats Doppler es poden estimar les zones
on el feix intercepta el terreny ja que es caracteritzen per tenir una velocitat en direcció al radar
pròxima a zero (“les muntanyes no es mouen”). Com que l’espectre de velocitats radials es
mesura a cada cicle de mostreig del radar, es poden identificar les zones afectades per ecos de
terra evitant els problemes derivats de fer servir sempre la mateixa màscara de detecció d’ecos.
A més a més, també es poden eliminar els ecos produïts per PA que no es consideren amb la
màscara d’ecos mitjos al ser produïts en situacions no habituals.

Tanmateix, l’espectre de velocitats Doppler per si sol té una sèrie d’inconvenients. Les zones de
pluja on la velocitat en direcció al radar és pràcticament nul·la són susceptibles a ser eliminades.
Si hi ha una banda de pluja que es mou tangencialment al radar, a vegades, la línia de pluja
situada a la mateixa alçada que el radar i perpendicular a la direcció del moviment pot ser
suprimida. A la Figura 16 s’observa com el moviment de la pluja és de NE a SO (colors blaus
s’apropen al radar i vermells s’allunyen) i com la franja de pluja perpendicular a aquesta
direcció té velocitat radial molt propera a zero. Per diferenciar els ecos metorològics dels que no
ho són (ecos de terra) es fa un filtrat de l’espectre de velocitats Doppler.
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Figura 16. Imatge en reflectivitat i camp Doppler obtingut amb el radar de McGill (Montreal, Canadà) on es veu clarament de
color gris la banda de pluja que es mou en direcció perpendicular al feix del radar. La resta de zones d’aquest color es poden

associar als ecos de terra que s’aprecien en la imatge en reflectivitat.

Figura 17. Exemple de l’aplicació del filtre amb interpolació a l’espectre de potència Doppler amb ecos de terra. A l’última
gràfica es representa la tècnica d’interpolació. (Font: SIGMET, 2003)
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El filtrat consisteix en eliminar la potència que es troba dintre de l’anomenat ample de l’espectre
Doppler. Aquest ample és la variança de l’espectre de velocitat radial detectat pel radar que està
directament relacionat amb la distribució de les velocitats. Una vegada eliminats tots els punts
del centre de l’espectre (amb velocitats pròximes a zero), s’agafa els valor mínims dels punts
més propers a la zona eliminada i aquests valors mínims serviran per interpolar sobre els punts
descartats (veure Figura 17). Aquest procediment permet preservar el nivell de soroll i els
blancs meteorològics (zones amb baixa potència) i eliminar els ecos de terra (veure Figura 18).
Amb aquesta tècnica es pot evitar l’eliminació de les bandes de pluja esmentades anteriorment.
Tot i així, aquesta tècnica no elimina les zones afectades per PA sobre el mar, ja que la velocitat
radial d’aquests punts no és propera a zero perquè la superfície del mar es troba en moviment.

Figura 18. Exemple de la eliminació dels ecos de terra mitjançant la tècnica de filtratge i interpolació de l’espectre Doppler. (Font:
SIGMET, 2003)

4.2.3. Combinació de criteris

Així doncs, per evitar els inconvenients de les diferents metodologies alguns autors proposen
una combinació de les dues eines (velocitat Doppler i reflectivitat). Per combinar aquest tipus
d’informació es fan servir una sèrie de criteris (alguns d’ells els desenvoluparem en capítols
posteriors) per decidir si un punt de la imatge radar pot estar contaminat per ecos de terra.
Aquests criteris es basen en una sèrie de característiques que tenen les zones afectades per ecos
de terra (en condicions atmosfèriques normals i amb PA)  i que descriurem a continuació:

a) Els ecos de terra acostumen a tenir una extensió vertical petita, de forma que el gradient
vertical de reflectivitat en aquestes zones sol ser elevat. Aquesta característica és més
accentuada en els ecos produïts per PA perquè només es presenten en les elevacions més
baixes (Lee et al., 1995).

b) Els ecos de terra presenten una major variabilitat espacial (horitzontal) que la precipitació,
de forma que presenten uns gradients horitzontals superiors.
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c) Els ecos de terra tenen una velocitat Doppler propera a zero (això no és tan cert quan el feix
intercepta la superfície del mar, Steiner i Smith, 1999).

Tots aquests criteris poden donar bons resultats en casos de cel clar, però quan l’eco de terra es
troba embegut en precipitació només seran parcialment vàlids. Per exemple, els nuclis
convectius presenten també importants gradients horitzontals o si interactuen amb un eco de
terra poden donar problemes.

Existeix per tant, la necessitat d’estudiar aquests criteris d’una forma conjunta, aplicats en forma
d’algorismes de detecció d’ecos de terra. Aquests algorismes de detecció d’ecos de terra els
desenvoluparem en els següents capítols i mostrarem els resultats de la seva aplicació.

4.3. Estimació de la reflectivitat en zones afectades per ecos de
terra

L’últim pas en la correcció de les zones afectades per l’intersecció del feix amb el terreny és
l’eliminació de les zones detectades com ecos de terra (tant fixos com de PA) i l’estimació de la
reflectivitat deguda a la precipitació que afecta (o no) les zones eliminades. Existeixen diferents
metodologies de substitució. Les més habituals són combinacions de:

a) Substitució vertical pura: es basa en la substitució del valor de l’eco de terra pel primer valor
no contaminat situat en la seva vertical.

b) Substitució horitzontal pura: l’eco de terra es substitueix per una interpolació dels valors
veïns no contaminats situats a la mateixa elevació.

La metodologia de substitució que es fa servir en aquesta tesina és la desenvolupada per
(Sánchez-Diezma et al., 2001) que es basa en una preclassificació del tipus de precipitació. La
metodologia consisteix en fer primeràment una substitució horitzontal de tots els valors
contaminats. Després als valors amb una reflectivitat obtinguda amb la primera substitució
superior a un cert llindar (45 dBZ), es fa la substitució vertical. Aquest llindar és el valor que es
considera per diferenciar la pluja convectiva de l’estratiforme.

4.4. Resum del procés de correcció d’ecos

Per finalitzar aquest capítol farem una breu recapitulació del procés de correcció dels ecos de
terra (tant fixos com de PA). En la Figura 19a veiem la imatge que ens proporciona el radar i
que està afectada per tot tipus d’errors, entre ells els associats a la intersecció del feix amb el
terreny. Primerament es fa una correcció dels apantallaments mitjançant l’aplicació d’uns
factors correctors (veure Figura 19b). Després s’identifiquen els ecos de terra mitjançant alguna
de les metodologies explicades a l’apartat 4.2 (veure Figura 19c). En aquest exemple s’ha aplicat
únicament la màscara d’ecos mitjos representada a la Figura 14a. Finalment es substitueixen els
valors contaminats, de forma que ens queda la imatge corregida (veure Figura 19d).

És necessari comentar que abans de fer la substitució se li ha aplicat a la imatge un algorisme de
correcció dels lòbuls secundaris per tal d’eliminar el soroll (ecos de baixa intensitat) que hi ha a
les rodalies del radar. Aquest algorisme de correcció de lòbuls secundaris l’aplicarem en totes
les imatges corregides abans de fer la substitució dels valors contaminats.
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Figura 19. Exemple de correcció d’una imatge del 15/11/2001 a les 11:50 hores afectada pels problemes associats a la intersecció
del feix amb el terreny. (a) Imatge sense corregir tal i com ens la proporciona el radar. (b) Imatge amb les correccions de les zones

apantallades. (c) Imatge on s’han eliminat els ecos de terra fixos identificats amb la màscara d’ecos mitjos. (d) Imatge corregida
on els valors eliminats s’han substituit mitjançant la metodologia proposada. (Font: elaboracó pròpia)




