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2. Model de fusió-acumulació de neu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Introducció 
 

Les quatre majors fonts naturals de calor involucrades en el procés de fusió de la neu són la 

radiació solar absorbida, la radiació neta terrestre, la transmissió de calor per convecció de l’aire 

i el calor latent de vaporització per condensació de l’aire. Dos menors fonts de calors són la 

conducció de calor des del terra i el contingut de calor de la pluja. 

La radiació solar és la principal font del total d’energia a la superfície terrestre. La quantitat 

d’energia transmesa al paquet de neu depèn de la latitud, l’orientació, l’estació, l’hora del dia, 

les condicions atmosfèriques, la cobertura de bosc i la reflectivitat de la superfície de la neu 

(albedo). L’albedo de la neu varia entre un 40-90% depenent del tipus de neu. La radiació 

terrestre o tèrmica és també important en el balanç energètic. El paquet de neu es comporta 

pràcticament com un cos negre, respecte la radiació d’ona llarga. L’intercanvi de radiació 

tèrmica entre el paquet de neu i l’atmosfera és altament variable i depèn de les condicions de 

nuvolositat, del contingut en vapor d’aigua, la temperatura de l’aire i  la cobertura de bosc. 

L’intercanvi de calor per convecció i condensació de calor entre el volum nevat i l’atmosfera 

depèn de la temperatura de l’aire, del gradient de pressió de vapor, tot juntament amb la 

intensitat del vent que tenim just per sobre de la superfície nevada. Aquests processos 

d’intercanvi calorífic són especialment importants sota condicions de tempesta amb advecció 

d’aire calent i alta humitat relativa.  
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En resum, no existeix un sol procés d’intercanvi energètic entre el paquet de neu amb l’entorn 

que es pugui aplicar universalment, sinó que la importància relativa de cadascun del processos 

dependrà de les condicions atmosfèriques, ambientals i geogràfiques per un lloc en particular i 

un temps o estació en particular. 

En aquest capítol explicarem primer el model escollit que utilitzarem per modelar el fenomen 

nival i tot seguit els diferents mòduls (mòdul de fusió, mòdul d’acumulació i mòdul de radiació) 

que el componen. 

 

2.2. El model proposat 
 

Ens proposem crear un mètode senzill on amb poques entrades aconseguim modelar el fenòmen 

de fusió-acumulació de neu. Per aconseguir-ho seguirem un esquema ( Fig.1) com el següent on 

es mostren de manera simplificada els diferents processos. 

 

Fig.1. Esquema del fenòmen de fusió-acumulació. Font: Elaboració pròpia  

Tenim doncs tres processos a modelar, la fusió de la neu, l’acumulació de la neu i per últim la 

transformació del volum fos i de l’aigua de pluja a escolament. Ara bé, un dels objectius que 

també volem aconseguir és representar la variabilitat espacial i temporal del fenomen nival. 

Conseqüentment hem escollit fer un model numèric distribuït espacialment, mitjançant una 

malla de cel·les quadrades, la mida de les quals juntament amb el pas de temps escollit ens 

permetran obtenir una bona resolució espacial i temporal. 

El procés de fusió de la neu està controlat bàsicament per la radiació neta i la temperatura de 

l’aire, i són aquestes les variables meteorològiques que utilitzarem com a índex en el nostre 

model de fusió. Utilitzarem un model d’índex, a partir dels valors de la temperatura de l’aire de 

les estacions meteorològiques i amb un simplificat balanç radiatiu. La temperatura de l’aire 

l’obtindrem de les estacions meteorològiques pròximes i  com depèn principalment de l’alçada, 

l’interpolarem per obtenir valors per cada cel·la aplicant una correcció altimètrica (gradient 

vertical tèrmic fix). Ara bé, per obtenir valors de radiació per cada cel·la i que s’aproximin a la 

realitat no podem fer el mateix que amb la temperatura, ja que la radiació és funció de més 

variables. Per tant el que hem decidit és crear un model de simulació de radiació puntual. 

Gràcies a això podem plasmar la variabilitat espacial i temporal de la  radiació, tant solar com 
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(3) 1: Model de Fusió de Neu 

2: Model d’Acumulació de Neu 

3: Generació de Cabal 
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tèrmica d’un punt a un altre. Per entendre bé el model recomanem llegir-se l’annex A on 

s’expliquen totes les components involucrades de la radiació solar i tèrmica que calculem per 

parts per poder incloure els efectes de les condicions geogràfiques, així com les 

meteorològiques. Tenim en compte, per exemple, la variació de la radiació solar respecte 

l’orientació de la superfície, així com la seva inclinació i alçada. Cosa que no aconseguiríem si 

féssim una simple interpolació dels valors de radiació que s’obtenen dels piranòmetres 

(instrument meteorològic destinat a mesurar la radiació solar global, anomenat també 

solarímetre) de les diferents estacions de mesura.  

En quant al procés d’acumulació de neu també optem per simplificar-lo utilitzant un model 

senzill on amb un llindar fix de temperatura discriminarem entre pluja o neu. 

En un primer moment el que obtindrem a partir del model de fusió i el model d’acumulació 

seran uns volums d’aigua generats per cada cel·la. El tractament posterior per tal de transformar 

aquesta aigua en escolament és força complex, degut al diferent comportament hidrològic de 

l’aigua de pluja i l’aigua que prové de la fusió de neu. També s’ha de tenir en compte que molts 

dels paràmetres que permeten modelar aquest procés son específics de la conca: el tipus de sòl, 

la pluviometria, la forma i tamany de la conca, etc., per tant per obtenir bons resultats caldrà una 

calibració jugant amb les diferents variables que intervenen. Aquest tema s’explica més 

endavant (als apartats  3.5.4 i  7.2)  

Les variables d’entrada al model, que obtenim a partir de les estacions meteorològiques, la 

temperatura i la precipitació, ens venen donades amb un pas de temps de mitja hora. Per 

representar la variació respecte al temps de la radiació solar, i així mateix la variació de la 

temperatura, necessitem un pas de temps reduït per observar els efectes i canvis que es 

produeixen al llarg del dia. Hem escollit com a pas de temps els 30 minuts, així podem seguir el 

fenomen de la fusió i acumulació al llarg del dia.  

En quant a la variabilitat espacial, subdividirem la conca en cel·les o unitats quadrades 

independents. Un dels factors limitadors en quant a la mida de les cel·les és la resolució de les 

dades topogràfiques d’entrada. Aquesta resolució és de 45mx45m. Un altre dels factors que ens 

delimita la resolució espacial  és el temps de còmput que impliquin les dimensions de les 

matrius involucrades en els diferents processos a modelar. En el nostre cas, aplicarem el model 

a una conca d’uns 350 km2 (Conca alta del Llobregat, veure apartat  5.1). Definim un rectangle 

de 34kmx17km que engloba la conca, és a dir tindrem una mica menys de 300.000 cel·les de 

45mx45m. Aquest volum de càlcul no ens suposa un temps excessiu, i aconseguim un programa 

eficient. El programa complert triga uns 15 minuts per cada dia sencer de càlcul. Per tant, ens 

quedem amb aquesta resolució espacial, cosa que permet obtenir els resultats amb força detall i 

també representar la gran heterogeneïtat topogràfica que trobem en les conques d’alta 

muntanya. Aquesta resolució es pot aconseguir ja que apliquem el model a una conca mitjana. 

El nostre model consta de tres parts principals, una primera en què tindríem la lectura i 
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processat de les dades d’entrada, la segona en què entraríem dins la simulació de la radiació i la 

última en què es simulen els processos de fusió-acumulació de neu i el càlcul del cabal generat a 

cada cel·la.  

L’estructura del model és seqüencial, tenim tot una sèrie de processos encadenats seguint un 

ordre per cada pas de temps. El pas de temps és d’un dia pel conjunt del model i un pas de 

temps semi-horari (mitja hora) per cadascun dels processos interns. La seqüència completa del 

model és la següent: 

1. Lectura i pre-procés de la temperatura i precipitació  

2. Lectura de les dades topogràfiques de la conca i les coordenades de les estacions 

3. Interpolació de la temperatura i precipitació 

4. Càlcul de la nuvolositat a les estacions i interpolació a la conca 

5. Simulació de la radiació neta per cada cel·la 

6. Simulació del procés acumulació-fusió 

7. Emmagatzematge dels resultats i visualització 

 

Aquests són els diferents mòduls o passos de què consta el nostre model. Al llarg dels capítols 

següents anirem aprofundint més en cadascun d’aquests mòduls de càlcul, en concret es fa una 

breu descripció en el capítol  4 en l’apartat  4.3.   

 

2.3. Model d’escolament de fusió de neu 
 

La nostra elecció per modelar la fusió de la neu és el mètode d’índex, per la seva simplicitat i les 

poques dades necessàries, ja que no disposem de molta instrumentació meteorològica i els 

models de balanç energètic en requereixen moltes. Una altra de les raons és que les variables 

meteorològiques d’entrada en els models energètics són difícils d’estimar, en cas de no poder-

les mesurar. En canvi la temperatura, variable crítica en el model d’índex, es mesura en moltes 

estacions i a part és fàcil d’interpolar i extrapolar.  

Segons el treball fet per Kustas ([1] Kustas et al., 1994), utilitzant la temperatura més la 

radiació, a l’hora de modelar la fusió de la neu, milloren els resultats considerablement 

comparat amb els models on sols s’utilitza la temperatura. Per això nosaltres proposem un 

model simple on necessitem poques dades, sols la temperatura i la radiació neta, que són els 

principals aportadors d’energia al procés de fusió de la neu i ambdós són funció de la 

topografia. La radiació solar i la temperatura són dependents del temps i de l’espai (dia i hora de 

l’any i posició del punt), i en particular la radiació és funció del pendent i l’orientació del pla i la 
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temperatura depèn bàsicament de l’alçada. Per simular la distribució espacial el que fem es 

subdividir la conca en cel·les, on per cada una d’elles disposarem de les dades topogràfiques 

(latitud, longitud, alçada, pendent, orientació) i de les dades meteorològiques interpolades 

(temperatura i radiació). Per tenir en compte la distribució temporal de la fusió de la neu, en 

comptes d’utilitzar un valor promig de temperatura per dia i obtenir així resultats de fusió diaris, 

utilitzarem valors de temperatura i radiació per cada hora. D’aquesta manera tindrem representat 

en el model tant la variació espacial com la temporal. Per cada cel·la tindrem una velocitat de 

fusió per cada hora. 

 

2.3.1. Fusió de la neu 

 

La fórmula utilitzada és ([1] Kustas et al.,1994): 

Si RN > 0   llavors              M = a·Td + b·RN   

en cas contrari              M = a·Td 

Si Ta > Tb      llavors       Td = Ta - Tb 

En cas contrari             Td = 0 

eq.1  

M : ratio de fusió de neu (m/dia) 

a :   factor de graus dia (m/K·dia) 

Td : graus dia (K) 

b : factor de conversió de flux d’Energia a velocitat de fusió (m/(dia·W/m2 )) que s’aproxima 

segons : b = 86400 * ( SQT*ρW*Lf )
-1 ≈ 2,7*10-4 m/dia/(W/m2) 

RN : radiació neta (W/m2) 

Ta :  temperatura de l’aire (K) 

Tb : temperatura base (≈ 273,15 K) 

SQT ; qualitat tèrmica de la neu (≈ 0,96) 

ρW : densitat de l’aigua (≈ 1000 kg/m3) 

Lf : calor de fusió de l’aigua (≈ 3,337*105 J/kg) 

Així aplicant aquesta fórmula s’obté la M (ratio de fusió de neu), entrant els valors de Ta 

(temperatura de l’aire) i RN (radiació neta) que es troben modulades per a i b respectivament, on 

a és un paràmetre a ajustar que depèn de les característiques de la conca. 

Els valors de temperatura s’utilitzaran són els de les estacions meteorològiques, així com els 

valors de radiació. Però en aquest últim cas s’ha desenvolupat un model de simulació de la 
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radiació (PRM, Model de radiació puntual), ja que es vol reflexar la heterogeneïtat del terreny  

en els valors de radiació neta amb la impossibilitat de tenir extensives mesures. Els valors reals 

s’utilitzaran per calibrar el model. 

 

2.3.2. Generació del cabal 

 

Un cop s’obtenen els valors de fusió s’aplica l’expressió proposada per Martinec el 1983 (eq.2, 

[8] Martinec et al.,1983) per obtenir el cabal sortint a l’instant de temps n+1 en funció de la 

fusió, la precipitació i l’àrea coberta de neu a l’instant n. La fórmula en qüestió, per passar de 

valors de fusió i precipitació a cabal és: 

Qn+1 = Cn · ( Mn·Sn + Pn)· A · (1 - Kn+1 ) + Qn·Kn+1 eq.2  

Kn+1 = x · Qn
-y eq.3  

Qn+1 : cabal diari (m3/dia) 

Cn : coeficient d’escolament 

Mn : ràtio de fusió de neu (m/dia) 

Sn : fracció d’àrea coberta de neu en la conca  

Pn : precipitació que contribueix al cabal(m/dia) 

A : àrea de la conca (m2) 

Kn+1 : coeficient de recessió 

x : factor de recessió 

y : exponent de recessió 

En aquesta equació, que dóna valors diaris de cabal, tenim dos termes: el primer correspon a la 

quantitat d’aigua que tindrem com a resultat de la fusió i precipitació del dia n, la part que 

abandonarà la conca durant el mateix n. El segon terme és la part del cabal generat el dia 

anterior (n-1) que abandona la conca l’endemà del dia de generació (n).  

Pel nostre model no considerarem la recessió en aquesta fórmula per fer-ho més senzill i perquè 

el que ens interessa en un principi és obtenir el cabal generat per cada cel·la  i per cada pas de 

temps i que més endavant ja serà tractat per crear l’hidrograma de sortida.  

Llavors la fórmula que finalment utilitzarem serà: 

Q = C · ( M·S +  P ) · A eq.4  
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2.3.3. Cobertura de neu 

 

Una altra de les modificacions que farem és sobre la part de la fracció d’àrea coberta de neu,  

S(%). Degut a la gran variabilitat de la neu en l’acumulació, les dades que podríem aconseguir 

són insuficients per intentar tenir una idea de com la trobem distribuïda i ja no parlem de quanta 

en tenim. Un dels problemes que tenim en les mesures de neu és que mesurant la cota de neu, és 

com no fer res ja que la quantitat d’aigua emmagatzemada a la conca depèn de la densitat de la 

neu, que és molt variable. Un altre problema és la variabilitat espacial: com tenim valors 

puntuals i molt separats entre ells (sols es mesura en les estacions d’esquí pràcticament), això no 

ens serveix per res. 

Una de les solucions per la que normalment s’opta en els models de fusió és la teledetecció com 

a eina per cartografiar la neu en les zones de muntanya. Un dels avantatges és la gran cobertura 

que té, ja que obtenim dades de zones inaccessibles. A partir de les imatges de satèl·lit podem 

conèixer la distribució espacial de la neu amb una resolució màxima de 250x250m2. Tanmateix 

desconeixem el volum equivalent d’aigua, ja que és una mesura indirecta, a partir de la 

reflectivitat de la neu. Les imatges que podem aconseguir, a més a més, estan afectades pels 

núvols que tapen la visió del satèl·lit alguns dies, cosa que dificulta el seu processat per obtenir 

dades. Encara que combinant diferents bandes de l’espectre s’aconsegueix discriminar entre la 

neu i els núvols, com es pot llegir en un bon nombre d’articles ([9] Dozier, 1989; [10] 

Rosenthal, 1996; [11] Turpin, 1998; [12] Schmugge, 2002) 

Però, el treball se’ns complicaria massa si haguéssim de fer tractament d’imatges satèl·lit. 

Encara que sí que les utilitzarem per validar el model. El que farem doncs, és crear un model 

senzill d’acumulació de neu, amb les entrades de pluja i temperatura per cada cel·la i mitjançant 

un llindar fix de temperatura que discrimini la precipitació líquida de la sòlida. D’aquesta 

manera tindrem la distribució espacial, l’evolució temporal s’aconseguirà amb el mòdul de fusió 

que ens donarà les pèrdues de neu en funció del temps.  

 

 

2.4. Model d’acumulació de neu 
 

Un ingredient bàsic en l’anàlisi de la descàrrega nival és la quantitat i la distribució de neu, 

específicament l’equivalent en aigua de neu (SWE; snow water equivalent), que existeix a la 

conca.  

L’SWE serà el principal determinant alhora d’estimar el volum d’aigua de fusió, i la distribució 

del volum de neu a la conca (ja que pot estar a diferents alçades) serà el factor que determini el 

rati de fusió durant l’estació de desgel. L’estimació de l’SWE ha de considerar el procés 

d’acumulació-fusió, el qual involucra una variabilitat d’interaccions meteorològiques i 
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topogràfiques a la conca durant el període d’acumulació hivernal. Aquest procés és molt més 

complex que una situació de pluja, ja que existeixen varis factors, entre ells la temperatura i 

l’alçada, que determinen si la precipitació caurà en forma d’aigua o de neu.  

En les latituds mitjanes, com la nostra, la pluja usualment cau com a resultat de la inestabilitat 

de núvols barreja d’aigua i gel a temperatures inferiors a 0ºC. La pluja i la neu es formen a 

l’atmosfera a causa d’un procés dinàmic. Les precipitacions d’hivern comencen com a cristalls 

de neu en zones sota-zero del  núvol. Quan els flocs de neu cauen a través de l’atmosfera, 

finalment es transformen en gotes d’aigua al travessar capes més calentes d’aire per sobre del 

punt de fusió a alçades inferiors. El nivell de temperatura de l’aire on es fusionen els flocs de 

neu varia entre els 0-4ºC, encara que habitualment es troba entre els 1-2ºC ([13] USACE, 1998). 

Conseqüentment, a la superfície de la Terra, neva per sobre d’aquest nivell de temperatura de 

l’aire i plou per sota. 

En els mètodes que hem estudiat, per determinar la distribució de la neu habitualment 

s’utilitzen, fotografies aèries, imatges satèl·lit i mesures de camp. A partir d’aquestes imatges 

diàries o setmanals llavors s’hi apliquen les corbes d’esgotament per modelar la seva variació al 

llarg del temps. Però existeixen altres mètodes per modelar la distribució de la neu i la seva 

variació temporal juntament amb la quantitat de neu acumulada.   

En el nostre cas, hem optat per modelar l’acumulació de neu a partir de les variables 

meteorològiques temperatura i precipitació. Mitjançant un llindar de temperatura que ens 

discrimini entre la precipitació en forma de neu o d’aigua, decidirem per cada cel·la si neva o 

plou. Com que aquest mètode estarà integrat amb el model de fusió, per cada cel·la calcularem 

l’acumulació corresponent, restant-li la fusió, si n’hi ha, que pertoqui. El llindar escollit per 

determinar per sota de quina temperatura neva és de 2ºC. Mitjançant aquest filtre, totes les 

cel·les amb valors de temperatura iguals o inferiors al llindar, acumularan neu en el cas que 

plogui. 

El model d’acumulació utilitzat ( Fig.2) consta de dues entrades meteorològiques, la temperatura 

i la precipitació, dues entrades topogràfiques, l’àrea i l’alçada promig de la cel·la. En el cas de 

precipitació líquida la quantitat de pluja passa a formar part del cabal generat i en el cas de 

precipitació en forma de neu, la quantitat de neu es calcula en volum equivalent d’aigua i passa 

al mòdul de fusió on en funció de les condicions de temperatura i radiació tindrem neu que es 

fon o neu que s’acumula. Aquests valors a nivell de cel·la de cobertura de neu, es poden validar 

o corregir mitjançant les imatges satèl·lit o d’una manera puntual amb les mesures de les 

estacions nivomètriques.   
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Fig.2. Model d’acumulació de neu. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Input: Cel·la d’estudi 

Àrea, alçada 

Calcular temperatura de 

l’aire de la zona 
Input: temperatura 

estació meteorològica 

Input: gradient 

tèrmic vertical 

Calcular precipitació 

de la zona 

Input: precipitació 

estació meteorològica 
Input: dades radar 

Pluja 

o neu? 

Input: llindar 

tèrmic pluja-neu 

Càlcul        

Acumulació  de neu 

Cobertura de neu a 

la cel·la 
Input: Imatges 

Satèl·lit 

Input: dades estacions 

nivomètriques 



Desenvolupament i Avaluació d’un Model d’Escolament de Fusió i Acumulació de Neu Espacialment Distribuït 

- 18 - 

2.5. Model de radiació 
 

La transferència de calor per radiació és una de les principals fonts d’energia en el procés de 

fusió, per tant és un factor decisiu en el seguiment del fenomen nival. Aquest balanç energètic 

l’hem incorporat en el model de fusió escollit juntament amb la temperatura com a índex dels 

processos involucrats. Per tant ens interessa tenir valors de radiació neta per cada pas de temps i 

en cada punt de la conca, per tal de tenir en compte la seva variabilitat espacial i temporal. 

Els instruments que mesuren la radiació solar global (piranòmetres) ens donen el valor puntual 

d’aquella estació de la radiació incident solar en una superfície horitzontal. Aquests tipus de 

mesures són difícils d’extrapolar a punts amb condicions topogràfiques diferents al no tenir una 

densitat elevada d’instrumentació al llarg de la conca d’estudi (definida més endavant en 

l’apartat  5.1). La radiació neta terrestre, l’emesa per la superfície terrestre i l’emesa per 

l’atmosfera, també juga un paper important en el balanç d’energia del paquet de neu. Aquesta 

radiació depèn en gran mesura de la temperatura, variable que canvia amb l’alçada, i l’elevació 

al seu torn és molt variable en les conques d’alta muntanya.  

Per tal d’incorporar les heterogeneïtats topogràfiques (pendent, orientació i alçada), així com les 

variacions meteorològiques (nuvolositat, temperatura) que afecten en gran mesura la radiació 

solar disponible, així com el balanç tèrmic net de la radiació terrestre, hem creat un model de 

simulació on totes aquestes variables es tenen en compte a l’hora de calcular les diferents 

components de la radiació (veure annex A).  

A partir de les fórmules, algunes teòriques simplificades i d’altres experimentals, on definim les 

diferents components de la radiació (annex A), podem crear un model on amb poques dades 

d’entrada simulem la radiació neta en el paquet de neu amb gran resolució temporal i tanmateix 

representar la diferent disponibilitat energètica per punts amb característiques topogràfiques 

diferents. Existeixen molts i variats models per simular la radiació ([14] Uijlenhoet, 1990; [1] 

Kustas et al., 1994; [3] Cazorzi et al., 1995; [15] Becker, 2000; [16] Hofierka et al., 2002), el 

nostre està basat principalment en el primer. 

Els paràmetres d’entrada al model es poden classificar en tres grups: 

Paràmetres geomètrics: latitud (lat), longitud (lon), altitud (h), pendent (β) i orientació del pla 

(Aspect). Són paràmetres que no varien i que per tant s’han de determinar sols un cop. 

Paràmetres temporals: data (D), hora del dia (hour). 

Paràmetres meteorològics i/o físics: transmissivitat de l’atmosfera (T) o profunditat òptica (τ), 

temperatura superficial (Ts) i albedo superficial (a) que es poden determinar en una base diària o 

inclús constants al llarg de l’estació de fusió de neu. I ens queda la temperatura de l’aire (Ta), la 

pressió de vapor de l’aire (Pa) i la nuvolositat (mc), que varien cada dia. 

A part d’aquests també necessitem mesures de radiació global per verificar el model i que 
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utilitzem per deduir la nuvolositat com explicarem més endavant. A més a més les mesures de 

temperatura i pressió s’hauran d’extrapolar al llarg de la conca fent servir perfils estàndards 

verticals, ja que no disposem de tantes estacions de mesura. 

Les variables de sortida del model de radiació proposat són diverses ja que el model ens calcula 

els diferents components de la radiació. Per la banda de la radiació solar tenim la component 

directe i la difosa, per la banda de la radiació terrestre, tenim la emesa per l’atmosfera i la emesa 

pel terra. Però el que ens interessa en aquest estudi és la radiació neta total, és a dir la quantitat 

d’energia disponible per fondre el paquet de neu.  

Es presenta tot seguit un esquema del funcionament del model de radiació ( Fig.3). A partir de la 

posició espacial del punt (latitud, longitud i altura) on es vol simular la radiació en un cert dia i 

hora, es calcula la posició del Sol (zenit, azimut i declinació), fent servir relacions empíriques i 

relacions trigonomètriques. Un cop es té la posició del Sol respecte el punt, ja es pot començar a 

calcular la radiació solar directa. Començarem a calcular en punt el Sol surti per l’horitzó (zenit 

<90º). La radiació solar directa (Kdir) es troba mitjançant una relació empírica on s’aplica un 

factor de transmissivitat atmosfèrica a la radiació solar extraterrestre (radiació solar que ens 

arriba fora l’atmosfera). Tot seguit es calcula la radiació solar difusa (Kdif) a partir de la directa, 

aplicant també una equació empírica que relaciona la part que es difon degut al pas de la 

radiació solar extraterrestre restant-li la directa (component de la radiació que no pateix ni 

absorció, ni reflexió, ni dispersió). Sumant els dos components, la directa més la difusa, obtenim 

la radiació solar global incident sobre una superfície horitzontal. Tan sols falta multiplicar 

aquest resultat per la absortivitat del sòl i aconseguim la desitjada radiació solar neta. 
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Fig.3. Esquema del model de simulació de la radiació solar. Font: Elaboració pròpia 
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