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Resum

El món aeronàutic sempre ha estat especialment interessat en la meteorologia
ja que l'atmosfera és el medi pel qual ens desplacem. El coneixement dels
fenomens atmosfèrics ens condicionarà la seguretat i l’eficiència de
l’aeronavegació.

A l’atmosfera podem trobar un gran espectre de fenomens atmosfèrics que
poden afectar el nostre vol, aquests poden tenir magnituds i extensions molt
variades. En aquest treball ens centrarem en un fenomen local però present
en menor o major grau a tot el món: Les turbulències tèrmiques.

En vol de creuer una turbulència no acostuma a tenir més conseqüència que
una sotragada pel passatge, però les turbulències tèrmiques acostumen a
trobar-se a les capes baixes de l'atmosfera. En aquestes cotes les aeronaus
es troben en l'enlairament o l’aterratge, per tant es troben configurades per la
maniobra en qüestió i amb velocitats aerodinàmiques pròximes a la de la
pèrdua. Si a aquesta situació hi afegim la proximitat del terreny, veiem que
tenim poc marge d'error per corregir les possibles pèrdues de control.
Una turbulència severa a prop del terra pot obligar a frustrar un aterratge o en
el pitjor dels casos es pot arribar a provocar la pèrdua de l'aeronau.

Les turbulències tèrmiques es formen mitjançant processos convectius entre la
superfície terrestre i l'atmosfera.
L'objectiu d’aquest treball és l’estudi de l’àrea de Sabadell per determinar-ne
l’escalfament de la superfície terrestre al llarg del dia i determinar-ne així
l’aparició de possibles focus tèrmics.
En l’estudi es tindran en compte factors com ara la radiació incident, la
orografia del terreny o la naturalesa del sòl.

L’aeroport de Sabadell, i el Vallès en general, durant les últimes dècades s'han
vist assetjats urbanísticament. Aquesta situació farà d'especial interès
observar la possible relació entre els focus tèrmics i les àrees urbanitzades.
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Overview

The Aeronautical world has always been interested in meteorology, since
aircrafts move through the atmosphere. Thus, atmospheric phenomenon
knowledge is essential for aeronavigation efficiency and safety.

Several kinds of atmospheric phenomenon take place in the atmosphere. The
range of its effects goes from local to global phenomenon. In this project we
will study a local phenomenon that is present worldwide: Thermal turbulences.

Usually, in cruise flight, turbulence will not cause more than a passenger slight
shake, but thermal turbulence is generated in the atmosphere’s lower layers. In
these altitudes, aircrafts are either taking off or landing. Therefore, aircrafts are
in rare configurations and their aerodynamic speed is close to stall speed. In
addition to this, one must keep in mind that we are flying near the ground and
so it becomes obvious that there’s no margin for error.
Near ground severe turbulence can force a “go around”, or in the worst case
can cause a fatal crash.

Convective processes between the earth’s surface and the atmosphere create
thermal turbulences.
This project has the objective of studying the warm up of Sabadell’s area
surface through a day, as to determine the possible presence of thermal
focuses.

In this study we’ll contemplate factors like incident radiation, as well as
Sabadell’s orography or ground types.

Town planning has been pressing Sabadell’s airport, and Vallès area for years.
This situation makes especially interesting the study of a possible relationship
between urbanized areas and thermal focuses.
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Introducció a les turbulències

L'estat i el comportament de l'atmosfera és de gran interès per a la humanitat
des de temps immemorials. Els fenomens atmosfèrics tenen una relació directa
amb la qualitat de les collites, però també és evident que gran part de les
catàstrofes naturals són ocasionades per fenomens atmosfèrics. Es pot dir que
el benestar de la societat en part està regulat per la presència o manca de
certs fenomens atmosfèrics. És per això que sempre s'ha intentat entendre,
interpretar i preveure l'estat i els canvis de l'atmosfera.

La ciència que ha sorgit d'aquest estudi s'anomena meteorologia. Actualment
la complexitat i diversitat de fenomens atmosfèrics així com l'aparició de nous
àmbits d'aplicació com l'aeronàutica, han creat diverses branques dins de la
meteorologia que estudien els fenomens meteorològics a diferents escales. En
aquest estudi treballarem les turbulències, per tant, per l'escala d'aquestes
quedarem emmarcats entre l'aerologia i la micrometeorologia.

1.1.1. Descripció de les turbulències

Les turbulències són un fenomen que no està limitat a l'atmosfera sinó que pot
tenir lloc a qualsevol fluid, segons el diccionari de la llengua catalana es
defineix com:

“Moviment desordenat de les partícules d'un fluid en el qual, en lloc de seguir
trajectòries paral·leles, com en el règim laminar, descriuen trajectòries sinuoses
i formen remolins.”

Fig. 1.1 Un obstacle crea una zona turbulenta en un flux laminar d'aigua.
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Des del punt de vista aeronàutic les turbulències es veuen com àrees de
dimensions variables que van des dels pocs metres a centenars de metres, en
les quals l'aire té velocitats verticals i/o horitzontals diferents a la resta del flux.

1.1.2. Efectes de les turbulències

Un pilot sent la turbulència com un deteriorament en el pilotatge i pot detectar
algun dels següents efectes:

– Fortes acceleracions.
– Canvis sobtats d'alabeig i capcineig.
– Variacions de la velocitat aerodinàmica sense motiu aparent.
– Les superfícies aerodinàmiques no responen correctament, es mouen en un
aparent buit a causa de la manca de pressió aerodinàmica.

– El variòmetre marca velocitats verticals moderades (tant positives com
negatives).

Les turbulències són un fenomen freqüent. L'atmosfera està en activitat
constant i això provoca l'aparició de turbulències a qualsevol hora i lloc, en
particular si volem a les capes baixes, però no per això s'ha de deixar de volar.

En condicions de vol normal, les aeronaus poden volar per zones turbulentes i
com a única conseqüència el passatge tindrà un vol mogut.

En vols de baixa cota, aproximacions i enlairaments, les turbulències
moderades poden significar un perill per l'aeronau. Hem de tenir en compte
que estem volant a velocitats pròximes a la de pèrdua i tenim poc marge d'error
per la proximitat del terreny. És en aquestes situacions que una pèrdua de
control pot esdevenir irrecuperable.

Per últim també es pot donar que en turbulència extrema, com les que es
poden formar al nucli dels grans cumulonimbus, les acceleracions que sofreix
l'aeronau sobrepassin el límit estructural i per tant hi hagi una ruptura en vol.

1.1.3. Classificació de les turbulències

A l'atmosfera podem trobar diferents grups de turbulències que classificarem
segons l'origen:

1.1.3.1.Turbulència mecànica

La turbulència mecànica és aquella que es forma quan hi ha una velocitat
relativa entre qualsevol objecte i l'aire. Dins de les turbulències mecàniques
podem diferenciar les turbulències de superfície i les turbulències d'obstacle.

Les turbulències de superfície es poden donar amb el flux més laminar en
contacte amb una superfície perfectament llisa. Degut a la viscositat de l'aire,
es produeix una resistència a la superfície dels objectes que redueix la
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velocitat de les capes més properes a l'objecte i provoca el trencament del flux
laminar.

Per altra banda la turbulència d'obstacle es produeix quan trobem un obstacle
físic en el flux laminar. El flux lògicament haurà de canviar la trajectòria per
evitar-lo i trencarà el règim laminar.

La intensitat de la turbulència produïda dependrà de:
– La temperatura de l'aire: La viscositat de l'aire està relacionada amb la
temperatura. Com ens mostra la llei de Sutherland si baixem la temperatura
de l'aire aquest es torna més viscós i per tant serà més propens a crear
turbulències mecàniques:


0

= T
T 0


3 /2

⋅[
T 0110
T110

]

(1.1)

On  és el coeficient de viscositat, T és la temperatura en kelvin i 0
és una viscositat de referència ( 0=1.7894⋅10

−5 kg /m⋅s ) per la
temperatura de referència T 0=288.16K .

– La velocitat de l'aire: Perquè hi hagi turbulència mecànica és necessari que
hi hagi una velocitat relativa amb l'aire. Com més gran sigui aquesta
velocitat més intensa serà la turbulència. Hem de recordar que les forces
aerodinàmiques augmenten amb el quadrat de la velocitat.

– La forma de l'obstacle: Com més hagi de canviar el flux per esquivar
l'obstacle i com més bruscament ho hagi de fer més gran serà la turbulència.

Fig. 1.2 Rotors d'eix horitzontal al sotavent d'una muntanya.
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Algun dels llocs que podem trobar turbulències mecàniques són:

– Al sotavent de les muntanyes trobarem grans rotors d'eix horitzontal.
– Al sotavent dels petits obstacles de la superfície els rotors s'acostumen a
formar amb l'eix vertical ja que la proximitat del sòl impedeix grans
moviments verticals.

1.1.3.2.Turbulència d'estela

En el cas d'una aeronau en vol, a més a més de la turbulència mecànica hem
d'afegir-hi la turbulència d'estela que es crea degut a la diferencia de pressions
entre l'extradós i l'intradós. Aquesta turbulència es desprèn a la punta de l'ala
de les aeronaus i és un rotor d'eix horitzontal en el sentit longitudinal de
l'aeronau. La intensitat d'aquest vòrtex serà més gran com més allargament
tingui l'ala i com més càrrega alar tinguem.

Fig. 1.3 Vòrtex de punta d'ala creat per les diferències de pressió.

1.1.3.3.Turbulència de cisalladura (windshear)

La turbulència de cisalladura la trobem a la superfície que separa dues masses
d'aire de velocitats diferents.

La diferència de velocitats entre les masses d'aire pot ser causada per una
inversió tèrmica, per l'entrada de la marinada, per una tempesta, o per un
microbust o turbonada.

Les capes de cisalladura pròximes al terra són extremadament perilloses ja
que pot deixar l'aeronau en pèrdua bruscament i sense possibilitat de
recuperació.
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1.1.3.4.Turbulència tèrmica

Els humans vivim en un món en tres dimensions però la nostra anatomia i la
gravetat limiten els nostres desplaçaments habituals a un pla “bidimensional”.

El nostre instint antropocentrista ens fa imaginar la resta de moviments de la
natura com els nostres. Si a aquest fet hi afegim la dificultat de percebre els
moviments verticals de l'aire, és comprensible que sovint els oblidem i ens
imaginem una atmosfera regnada pels vents horitzontals. Però la veritat és que
els moviments verticals de l'aire són constants i és difícil imaginar una
atmosfera amb vents superficials si aquests moviments verticals no hi són
presents.

Els moviments verticals que es donen a l'atmosfera són fruit de diferencies de
pressions i densitats. Aquests diferencials “d'energia” poden ser fruit de
diferents fenomens que a la vegada poden tenir escales molt diferents.

Nosaltres ens centrarem en el moviments verticals anomenats tèrmiques. La
tèrmica és un fenomen que trobem a les capes baixes de l'atmosfera i es tracta
d'un flux d'aire vertical que puja degut a la seva densitat més baixa.

Per la formació d'una tèrmica és necessari un focus calent a la superfície que
per conducció escalfa una regió d'aire a una temperatura més elevada que la
resta. Segons l'equació d'estat del gas ideal:

P⋅v=R⋅T
(1.2)

Si augmentem la temperatura d'aquesta massa d'aire i mantenim la mateixa
pressió s'expandirà. Com sabem al augmentar el volum, la densitat de l'aire
baixarà. Al baixar la densitat de l'aire segons el principi d'Arquímedes
obtindrem una força ascensional:

“Un cos parcial o totalment submergit en un fluid experimenta una força
ascensional igual a la del pes desplaçat”

Aquesta força ascensional tindrà tendència a fer “flotar” la massa d'aire en
l'atmosfera. La bombolla d'aire no s'elevarà immediatament, l'aire s'ha
d'expandir prou perquè la força ascensional pugui vèncer les forces viscoses
que n'impedeixen el moviment. Quan això passi aquesta massa d'aire
s'aixecarà i pujarà com un globus aerostàtic.

A la figura 1.3 podem observar la simulació creada per Peter Gasparovic de la
formació d'una tèrmica.
La simulació està feta amb software de CFD (Fluent). Es va introduir el perfil
d'una atmosfera inestable amb un gradient de temperatura de -0.007 ºC/m i es
va escalfar una regió 5ºC més que la resta per provocar la tèrmica.
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Fig. 1.4 Simulació de la formació d'una tèrmica.

Fig. 1.5 Distribució de temperatures (esquerra) i velocitat vertical (dreta) a
l'interior d'una tèrmica.
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Com es pot observar a la figura 1.4 al centre de la tèrmica tenim velocitats
d'ascens positives mentre que al exterior tenim un flux d'aire fred amb
velocitats verticals negatives, aquest fluid ocuparà el lloc de l'aire desplaçat.
Aquests canvis de velocitats verticals són el que es pot percebre com a sotracs
bruscs.

L'alçada a la que arriben les tèrmiques (sostre) està en funció de la
temperatura inicial de la tèrmica i del perfil de temperatures de l'atmosfera.

Es pot donar el cas que les tèrmiques arribin a una alçada a la que s'hagin
refredat tant que comenci a condensar-se el vapor d'aigua que conté.

La condensació del vapor d'aigua és una reacció que allibera calor
(exotèrmica) aquest calor retroalimentarà la tèrmica ajudant al
desenvolupament vertical d'aquesta.

Fig. 1.6 En aquesta gràfica es pot observar el punt on es començarà a
condensar el vapor d'aigua contingut en l'aire. A la imatge sobreposada
s'observa com la tèrmica comença a condensar en forma de cúmul.

Per aeronaus de vol més lent les tèrmiques es veuen des d'una altra òptica. Un
pilot pot romandre al nucli de la tèrmica fent cercles on les velocitats verticals
són positives i ens permeten remuntar fins a la base del núvol (en cas que n'hi
hagi) sense fer ús del motor.
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Utilitzant aquesta tècnica amb ala delta s'ha arribat a fer distàncies de fins
700km ! Es podria dir que les tèrmiques són la salsa del vol lliure.

Fig. 1.7 Uns pilots d'ala delta giren per mantenir-se dins del nucli
d'ascendència de la tèrmica. Per sobre, la tèrmica ja està condensant.

1.1.4. Detecció de les turbulències.

Com s'ha vist, les turbulències són un fenomen de força d'importància per
l'aviació comercial. Ja sigui per la possible pèrdua de l'aeronau, per les
incomoditats que sofreix el passatge o per les cares revisions a les que han de
ser sotmeses les aeronaus, el pilot haurà de fer el possible per evitar les
turbulències severes.

Per evitar les turbulències primer s'ha de saber a on es troben. Per això s'ha de
donar als pilots la màxima informació. Habitualment aquesta informació ve dels
parts meteorològics aeronàutics que proporcionen una informació general a
molt gran escala. Posteriorment és el radar meteorològic que pot informar al
pilot sobre l'evolució del dia a una escala més reduïda.
Últimament s'han desenvolupat nous sistemes com el TPAWS (Turbulence
Prediction and Warning System) de la NASA que mitjançant radars detecten
canvis en l'humitat de l'aire per predir turbulències amb una antelació d'uns 30
segons. Aquests sistemes encara estan en fase de proves.

De totes maneres donada la complexitat de les turbulències, el millor sistema
de detecció és l'experiència i el criteri del pilot. Aquest ha d'observar a temps
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real els signes naturals que l'ajudin a imaginar el quadre aerològic en el que es
mou.

1.2. Objectiu de l'estudi

Tot i que la turbulència tèrmica no és de les més perilloses per l'aviació
comercial, a diferència de les altres, aquesta pot aparèixer a qualsevol hora i
lloc del món amb més o menys violència. Aquesta universalitat ha motivat que
aquest treball es centrés en l'estudi d'aquest tipus de turbulència.

El fenomen de les tèrmiques està regit per les lleis de la termodinàmica i
l'aerodinàmica, tanmateix la infinitat de factors que influeixen a la seva
formació i al seu desenvolupament fa que sovint tinguin un comportament
pròxim al caos. Per tant, al nivell que es farà el treball, a part d'incert, l'estudi
de les tèrmiques resulta ampli i complex.

En concret l'objectiu d'aquest treball és estudiar una zona aeroportuaria per
detectar els possibles focus de creació de tèrmiques. Com que els focus
tèrmics són les superfícies més calentes i el sòl s'escalfa principalment per la
radiació solar, aquesta serà un dels punts principals d'estudi.

Com a punt d'especial interès, es mirarà si el desenvolupament urbanístic de la
zona té una relació directa amb els principals focus tèrmics.

Al llarg de tot l'estudi, es tindran en compte dues suposicions per simplificar-lo:
– Es considera atmosfera clara en totes les simulacions, és a dir, no es
considera l'aparició de núvols.

– Es suposa vent nul.

1.3. Estructura del document

L'estructura d'aquest document principalment es compon de quatre parts que
segueixen l'ordre lògic i cronològic de l'estudi.

- En primer lloc hi ha una presentació del estudi on es veuen les turbulències
amb les seves característiques i es determina la zona de l'estudi.
- A continuació es passa al camp de la radiació solar. Aquí es veu des de la
posició relativa entre astre i planeta a el filtratge que fa l'atmosfera.
- Un cop la radiació solar ha arribat a la superfície, es veu com s'aprofita
aquesta energia tenint en compte la orografia i la naturalesa del terreny.
- Finalment hi ha un capítol on es mostren els resultats de les simulacions se
n'extreuen les conclusions i se n'explica la metodologia emprada.

A l'annex s'hi troben el codi font dels programes, les simulacions completes, les
ortofotos de les catalogació del sòl i altres documents que per la seva extensió
no encaixen dins l'estructura del treball.
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2. ÀREA D'ESTUDI

1.2. Localització de l'àrea d'estudi

Durant els últims anys el creixement demogràfic juntament amb l'especulació
immobiliària ha provocat una forta pressió urbanística a l'àrea metropolitana de
Barcelona.

Si ens fixem en l'evolució del Vallès, durant les últimes dècades, podem
apreciar com les urbanitzacions, polígons industrials i carreteres han ocupat les
zones que antigament eren boscs i camps de conreu.

En aquesta zona el medi ambient no és l'únic que s'ha vist perseguit.
L'aeroport de Sabadell tot i ser un motor econòmic important per la comarca,
ha estat assetjat per associacions de veïns i alcaldies per les incomoditats que
comporta tenir un aeroport a prop d'habitacles.

L'aeroport de Sabadell (LELL) va ser construït el 1934 en uns terrenys aïllats,
però progressivament el teixit urbà l'ha absorbit fins al punt que s'ha acabat
posant en perill la seguretat del trànsit aeri com demostra l'accident que es va
produir el 24 d'octubre del 2005 quan una cessna F172 va impactar contra una
grua que es trobava en situació il·legal

És evident que l'àrea d'estudi s'ha de centrar en un aeroport ja que és a les
aproximacions i enlairaments on les aeronaus són més sensibles a les
tèrmiques, però és la situació descrita de Sabadell (que a la vegada és similar
a molts altres aeroports) que el fa un aeròdrom d'especial interès ja que
s'estudiarà si aquesta edificació massiva ha creat noves zones de possible
formació de tèrmiques.

2.2. Dimensions de l'àrea d'estudi

A l'hora de limitar l'àrea d'estudi s'han tingut en compte les següents opcions:
– Limitar les dimensions en funció del sostre típic de LELL.
– Limitar les dimensions en funció del alçada predeterminada.
– Limitar les dimensions en funció de l'àrea d'aproximació final.

A la primera opció es tracta de determinar a quina alçada acostumen a arribar
les tèrmiques a la zona de LELL. En funció d'aquesta alçada i de la pendent
d'aproximació de l'aeroport es podrà determinar les dimensions de l'àrea
d'estudi.

Per obtenir el valor del sostre típic a LELL s'han utilitzat els gràfics de sondeig
de la NOAA. El resultat és força variable en funció del dia i època de l'any, però
acostuma a estar per sota dels 2000 metres.

Pel que fa a la pendent d'aproximació, la OACI recomana pendents
d'aproximació de 3º, però com es pot veure a l'AIP de Sabadell, degut a
l'entorn altament edificat de LELL l'angle de la senda s'ha augmentat fins als
6.42º, força per sobre dels límits recomanats per l'annex 14. Aquest fet en part
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facilita l'estudi ja que així les aeronaus volen menys distància a baixa cota i per
tant l'àrea d'estudi serà menor.

Amb aquestes dues dades i sabent que LELL es troba a 150m d'alçada
fàcilment podem extreure el radi de la zona d'estudi que és d'uns 16440m.

Amb la segona opció de limitació obviarem el sostre de les tèrmiques i
limitarem la zona d'estudi per sota els 1000m d'alçada, ja que aquests són els
que es poden considerar més perillosos, ja sigui per la violència de la tèrmica
com per velocitat i configuració de l'aeronau o per la poca capacitat de reacció
del pilot. Amb aquesta limitació obtenim un radi de uns 8900 metres.

Amb l'última opció de limitació ens fixem en les cartes d'aproximació de
l'aeroport. En concret mirem la distància de l'aeroport a la que s'inicien els
procediments d'aproximació o s'acaben els procediments de sortida. En
ambdós casos ens trobem que la distància és d'uns 10000 metres.

Fig 2.1 Carta d'aproximació de LELL amb la zona d'estudi marcada en verd.
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Veient el resultat de les tres limitacions, s'ha pensat que la distància de 16500
metres era excessiva per la càrrega de treball que suposa i s'ha optat per
limitar la distància a 10000 metres ja que respecte el segon i el tercer criteri.

Pel que fa a la morfologia de l'àrea d'estudi, el més lògic és fer una
circumferència amb centre a LELL i radi de 10000 metres. Tanmateix, per
facilitar els càlculs i en general tota l'estructura del programa s'ha optat per fer
un quadrat de 20000 x 20000 metres amb centre a LELL. Aquest quadrat
quedarà dividit en celes de 30 x 30 metres, de manera que obtenim una
resolució de 443556 punts (666x666).

2.3. Sistema de coordenades

A l'hora de decidir el sistema de coordenades amb que es treballarà en el
programa, s'ha valorat la comoditat i senzillesa de càlcul juntament amb l'ús
estès del sistema de coordenades.

Les coordenades UTM (Universal Transverse Mercator) amb la projecció
WGS84 ens ofereixen un sistema similar al cartesià de manera que hi
treballarem amb naturalitat. Gràcies a la implementació dels GPS és també un
dels sistemes de coordenades més utilitzats.

Fig. 2.2 Sistema de coordenades UTM.

En les coordenades UTM es divideix la terra meridionalment en 60 zones
anomenades fusos, aquests a la vegada estan dividits longitudinalment en 20
bandes denominades amb una lletra.

L'aeroport de Sabadell es troba dins de la zona UTM 31T que té com a límits
laterals el meridià de Greenwich i el meridià 6ºE, i com a meridià central 3ºE.
En una graella d'un mapa UTM només tindrem una línia que senyali el nord
geogràfic i és aquella que coincideix amb el meridià central del fus (En el cas
del fus 31T és el meridià 3ºE). Quan considerem la orientació est-oest passa
un fenomen similar; l'única línia que coincideix amb un paral·lel de les
coordenades angulars tradicionals és aquella que està sobre l'equador. Com
més al Nord estiguem les línies UTM més es corbaran cap avall.
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De totes maneres l'error angular no acostuma a superar l'1%, de manera que
es considera perfectament tolerable.

Per últim cal recordar que les coordenades UTM no ens determinen un punt
sinó que ens determinen una àrea quadrada que serà més petita com més
dígits tinguem a les coordenades.

En el nostre cas es treballarà amb una resolució mínima d'un metre quadrat ja
que sempre tindrem 6 dígits per les coordenades longitudinals i 7 per les
meridionals.
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3. MODELITZACIÓ DE LA RADIACIÓ

Com hem vist, les tèrmiques es formen als punts de la superfície terrestre que
tenen una temperatura més gran que el seu entorn. La superfície terrestre
s'escalfa principalment amb l'energia solar. Així doncs haurem d'estudiar els
processos de transferència de calor entre el Sol i la Terra.

L'intercanvi d'energia entre el Sol i el conjunt Terra-atmosfera només es pot
donar mitjançant processos de radiació ja que aquest és l'únic procés que no
necessita un medi de propagació.

Per tant s'analitzaran els processos de radiació que tenim per poder determinar
com s'escalfa la superfície terrestre. En primer lloc es determinarà l'energia que
arriba a l'extrem superior de l'atmosfera i a continuació es veurà la que ens
arriba al nivell de la escorça terrestre.

3.1. Radiació extraterrestre

Per determinar la radiació provinent del Sol que rebem a les capes altes de
l'atmosfera hem de tenir en compte les característiques principals de la Terra:
La Terra té una òrbita el·líptica d'un període aproximat de 365 dies al voltant del
Sol.
L'eix de rotació de la Terra el considerarem constant respecte el Sol ja que la
nutació i la precessió tenen escales temporals molt grans. El sentit de revolució
és en direcció Est i la velocitat angular és d'una revolució cada 24 hores.
La temperatura del Sol té fluctuacions i per tant la radiació emesa també, però
com que són variacions lleugeres i de difícil predicció es considerarà la
temperatura de la photosfera a 5575K emetent doncs una energia constant.

Tenint en compte aquestes dades veiem clarament que la distància i la posició
respecte el Sol són variables en el temps i per tant la radiació solar també ho
serà.

Per calcular-la començarem amb la llei de Stefan-Boltzman que determina
quina energia emet un cos que es troba a una temperatura determinada:

E=σ⋅T 4
(3.1)

on:
E : Energia emesa.[erg⋅cm−2]
σ :5.66961⋅105erg⋅cm−2⋅s−1⋅K−4

T :Temperatura del cos radiant.K  .Enel cas del Sol correspon a la de la photosfera .

En un primer càlcul utilitzarem l'equació de la constant solar. En aquesta es
suposa que l'àrea que rep la radiació és ortogonal a la radiació i que la Terra es
troba a la distància mitja Sol-Terra (veure [1]):
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S=σ⋅T 4as/r0
2

(3.2)

on:
S :Constant solar.[erg⋅cm−2]
T :Temperatura de la photosfera. [5775K ]
as : Radi del disc solar.[6.96000⋅10

10 cm]
r0 : Distànciamitjana Sol−Terra.[1.49598⋅10

13cm]

Per saber la radiació extraterrestre que rebem a la nostra latitud i en un instant
de temps determinat, usarem la constant solar obtinguda en l'anterior equació i
hi corregirem la distància amb la real i l'angle d'incidència amb el sinus de
l'angle que forma el Sol amb l'horitzó sideral (veure[1]):

F TOA=S r0 /r 
2⋅sin 

(3.3)

on:
F TOA : Fluxe de radiació solar aTOA.[erg⋅cm

−2] .
r0 : Distància actual Sol−Terra.[cm] .
 : Elevació del sol respecte l ' horitzó sideral.[rad ] .

3.1.1. Càlculs temporals

Per trobar la distancia real Sol-Terra i l'elevació del Sol és important fixar els
paràmetres temporals.

El temps sempre l'hem considerat lineal i “universal”, però des del moment en
que veiem que la rotació de la Terra és variable i que aquesta no és una
referència vàlida per aplicacions astronòmiques, sovint ens podem trobar
confusos i perduts en les escales temporals.

En aquest treball s'utilitzarà el temps UTC com a base, tot i que sovint es
buscaran les equivalències a la dates julianes o al temps solar aparent per
treballar més còmodament.

3.1.1.1. Angle diari, Angle horari i Temps solar aparent

A partir del temps UTC trobarem l'angle diari i el temps solar aparent. L'angle
diari és l'angle virtual que forma la posició de la Terra a inici d'any i la posició
actual de la Terra amb el Sol com a centre vèrtex.
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Per trobar l'angle diari:

=2⋅⋅t
tany

(3.4)

On:
 : Angle diari.[rad ] .
t : Segon de l ' any enque ens trobem.[ s ] .
tany : Segons que té l ' any.[31.556.926 s ] .

Un cop sabem l'angle diari, gracies a l'equació del temps de Spencer, podem
saber la diferencia entre el temps solar mig i el temps solar aparent.

(3.5)
De manera que ja podem trobar el temps solar aparent:

TLA=UTCk
E t4⋅Lon

60
(3.6)

On:
UTC :TempsUniversal Coordinat.[h] .
k : Diferencia horaria deguda al hus horari. [h] .
Lon: Longitud a la que ens trobem.[º ] .

Finalment amb el temps solar aparent buscarem l'angle horari. L'angle horari
és l'angle de l'arc que ha de recórrer el Sol per situar-se sobre el nostre zenit.
Aquest angle tindrà signe positiu des de mitjanit fins a migdia i negatiu de
migdia fins a mitjanit. Sabent que el Sol recorre 15º d'arc cada hora, podem
deduir la següent formula per l'angle horari:

=12−TLA⋅15⋅
180



(3.7)

3.1.1.2. Dates julianes

La data juliana està basada en el període julià. Aquesta escala temporal
defineix les dates amb un float que te com a origen les 12 de la nit del 1 de
Gener de 4713 BC. En aquesta escala es considera que cada any té
exactament 31557600 segons. Això fa que sigui una referència estable però no
reflexa una realitat com ara un any sideral.

E t=
0.0000750.001868⋅cos 0.032077⋅sin −0.014615⋅cos 2−0.04089⋅sin 2

0.0044
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Aquesta escala temporal és molt utilitzada en l'astronomia i és la que
utilitzarem a l'hora de consultar els almanacs.

Per calcular la data Juliana a partir del calendari gregorià podem utilitzar les
següents equacions:

i= 14−mes
12

(3.8)

a=any4800−i
(3.9)

m=mes12 i−3
(3.10)

Amb els paràmetres anteriors obtenim la data juliana:

JDN=dia153m2
5

365a a
4
− a

100
 a

400
−32045

(3.11)

Finalment obtenim el temps julià:

JD=JDN
hora−12

24
minut
1440

 segon
86400

(3.12)

3.1.2. Distància Sol-Terra

Sabem que la distància Sol-Terra mitjana és de 1.49598⋅1013cm però com hem
vist abans, l'òrbita de la Terra és el·líptica i per tant aquesta distància estarà en
funció de l'època de l'any en que ens trobem.

Amb l'equació de Spencer aplicarem un factor de correcció a la distància mitja
gràcies a l'angle diari:

(3.13)

r=
r0

1.0001100.034221⋅cos 0.001280⋅sin 0.000719⋅cos 2⋅0.000077⋅sin 2⋅
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3.1.3. Posició solar

Un cop sabem la distància Sol-Terra hem de trobar amb quin angle incideix la
radiació solar sobre la Terra. Aquesta dada ens ve donada per la declinació
solar, és a dir, l'angle que forma l'eix de rotació de la Terra amb el vector Terra-
Sol. La declinació solar igual que la distància Sol-Terra, també la calcularem
amb una funció de Spencer:

=0.006918−0.399912⋅cos 0.070257⋅sin −0.006758⋅cos 2⋅
0.000907⋅sin 2⋅−0.002697⋅cos 3⋅0.00148⋅sin 3⋅

(3.14)

Amb distància Sol-Terra i la declinació solar ja podem calcular l'azimut del sol i
l'elevació solar. Aquestes dues coordenades esfèriques ens definiran la posició
del Sol a l'esfera celeste.

Com que les distàncies són petites utilitzarem les coordenades de l'aeroport de
Sabadell com a origen comú del sistema de coordenades.

L'angle d'elevació del Sol respecte l'horitzó vindrà definida per la següent
equació:

sin=sin⋅sincos⋅cos⋅cos
(3.15)

on:
 : Elevació del Sol respecte l ' horitzó.[º ] .
 : Declinació solar.[º ] .
 : Latitud.[º ] .

I l'azimut serà:

cos=
sin⋅sinsin

cos⋅cos
(3.16)

on:
 : Azimut.[º ] .

Per obtenir l'azimut i l'elevació del Sol amb major precissió, en aquest apartat
s'ha incorporat l'algoritme “Solar Position Algorithm for Solar Radiation
Applications” de NREL (National Renewable Energy Laboratory) desenvolupat
per Ibrahim Reda i Afshin Andreas. Es pot veure el codi font a l'annex.

Finalment, un cop calculada l'elevació del sol i la distància Sol-Terra, amb
l'equació 3.3 podrem calcular la radiació solar extraterrestre en un moment
determinat de l'any.
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3.2 Radiació a la superfície

Un cop hem determinat la radiació que ens arriba a les capes altes de
l'atmosfera, hem de veure com afectarà el filtratge de l'atmosfera a la radiació
solar. Durant aquesta transició es duran a terme canvis a l'espectre, la
intensitat i l'angle d'incidència de la radiació.

L'absorció de la radiació en l'atmosfera és complexa ja que està en funció del
gruix de l'atmosfera, de la composició química de les diferents capes, de la
temperatura, de la pressió atmosfèrica, de la latitud, de la contaminació, de la
humitat i lògicament de la coberta nuvolosa.

Com és de suposar, les diferents longituds de l'espectre solar no tindran la
mateixa atenuació, per tant s'ha de dividir l'espectre solar en grups per tractar
les diferents longituds d'ona independentment.

Fig. 3.1 Gràfic de l'espectre solar extraterrestre i del espectre a la superfície.

Per fer el càlcul de l'atenuació atmosfèrica es farà servir el programa “Spectrl2”
de NREL (National Renewable Energy Laboratory) el qual que s'ha modificat
lleugerament per introduir-lo a la simulació (veure [9]).

A la base de dades d'aquest programa trobem un espectre solar estàndard,
aquest s'haurà de modificar automàticament amb un factor de correcció que
estarà en funció del valor calculat de la radiació extraterrestre.

Els inputs d'aquest programa, a part de la modificació de l'espectre són:
-Temperatura.
-Pressió atmosfèrica.
-Humitat relativa.
-Latitud.
-Angle d'incidència.
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4. MODELITZACIÓ DE LA SUPERFICIE

Si l'àrea d'estudi és suficientment petita, la radiació solar incident a la superfície
és homogènia. Per tant, les diferències de temperatura superficial seran
provocades per les característiques de la mateixa superfície.

Els principals factors que determinen un bon focus tèrmic són:
– Bona exposició al Sol.
– Bona absorció de l'energia solar.
– Utilització adequada de l'energia absorbida.

Aquestes són les característiques que s'estudiaran de la superfície. L'exposició
al Sol s'estudiarà a la secció 4.1 i l'absorció de l'energia solar i la utilització
d'aquesta es tractaran a la secció 4.2.

4.1. Orografia

Les característiques orogràfiques són un factor clau per buscar els focus
tèrmics. La importància d'aquest factor es comprovable a qualsevol casa amb
habitacions orientades a nord i a sud. Les habitacions orientades a Sud
(solanes) sempre seran més càlides que les del cantó oposat ja que tindran
moltes més hores d'insolació directe.

4.1.1. Fonts utilitzades i tractament de les fonts

L'estudi orogràfic s'ha fet utilitzant fitxers d'elevació digital “.dem”. En concret
s'ha utilitzat un arxiu d'elevacions digitals de l'ICC (Institut Cartogràfic de
Catalunya) que correspon a la meitat est de Catalunya. La resolució d'aquest
relleu és de 30x30m o sigui que es podrà donar alçada a cada punt de la
matriu de l'àrea d'estudi.

Per poder treballar amb el fitxer, l'hem d'exportar a un format amb el que hi
treballem còmodament. El canvi de format s'ha fet amb el programa Global
Mapper que ens permet exportar dades a un fitxer “.txt”. Al fitxer s'hi exporten
tres floats per punt que corresponen a les coordenades UTM i l'alçada respecte
al nivell del mar:

415360.000000 4606831.500000 613.489014

Un cop tenim les dades en un format amable hem de quedar-nos amb la part
del fitxer que ens interessa ja que el fitxer sencer ocupa més d'un GB.

Al seleccionar la finestra s'aprofitarà per indexar les dades amb els índexs de
les files i les columnes de la matriu de 666x666.
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La següent imatge és la representació gràfica l'orografia de l'àrea d'estudi.

Fig. 4.1. Representació gràfica de la orografia de la zona estudiada.
La imatge està apaïsada, per tant el nord es troba a l'esquerra de la pàgina.
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4.1.2. Orientació de les cel·les

Al capítol 3 hem obtingut l'angle de la radiació solar incident que s'ha
caracteritzat amb l'azimut i el zenit. Aquest angle només serà vàlid per les
superfícies planes, quan les cel·les tenen inclinació aquest angle serà diferent.

Per conèixer l'angle d'incidència a cada cel·la en particular, primer hem de
calcular l'angle del màxim gradient i l'orientació azimutal de la cel·la. Per
calcular el màxim gradient i l'azimut s'utilitzaran les fórmules geomètriques del
pla.

Partim de tres punts de la matriu amb les seves coordenades:

Fig. 4.2 Matriu de treball.

Se n'extreuen els dos vectors que farem servir per la triangulació:

AB= xB−xA ,0 , zB−zA=a ,b , c

AC =0, yC− yA , zC−zA=d , e , f 
(4.1 i 4.2)

Obtenim el màxim gradient del pla:

N=
i j k
a b c
d e f

=bf icd jae k−bd k−cei faj

(4.3)

∇ x , y , z =[bf −cecd−af  yAae−bd  z A]i
[bf −ce  xAcd−af ae−bd  zA]j[bf −ce  xAcd−af  yAae−bd ]k

(4.4)
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Eliminem els termes nuls:

∇x , y , z =[−ce−afy Aaez A]i[−cex A−af aez A]j[−cex A−afy Aae ]k
(4.5)

I finalment s'obté la inclinació i l'azimut:

=atan
−cex A−cfy Aae

[−ce−afy Aaez A
2−cex A−af aez A

2]0,5

(4.6)

=asin
−ce−afy Aaez A

[−ce−afy Aaez A
2−cex A−af aez A

2]0,5

(4.7)

Per tal de que la fórmula funcioni correctament al programa en qualsevol
situació hem d'afegir les següents condicions:

if 0=360 ;
(4.8)

if [−cex A−af aez A]0=180− ;
(4.9)

if  z A=zB=zC ==0 ;
(4.10)

Fent córrer el programa amb el relleu i les formules anteriors s'exporta un fitxer
“.txt” amb l'índex de cel·les, la inclinació i l'azimut(x, y, inclinació, azimut):

0 0 8.447017 184.234894
...

29 472 6.058911 202.449722
29 473 5.255314 27.707291

...
665 665 1.155716 214.294250

Per obtenir una millor precisió s'ha de triangular dues vegades per cel·la, de
manera que obtinguem dos plans per cel·la. Per simplificar el programa i
disminuir el volum de dades s'ha optat per fer els càlculs amb un sol pla per
cel·la. Aquest sempre serà format amb els punts de l'escaire superior esquerra.
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Amb el fitxer obtingut podem crear gràfics com els de les figures 4.3 i 4.4.

Fig. 4.3 Representació gràfica del màxim gradient del terreny.
La imatge està apaïsada, per tant el nord es troba a l'esquerra de la pàgina.
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Fig. 4.4 Representació gràfica de l'orientació del terreny.
Blau = Nord, Verd = Est, Vermell = Sud, Groc = Oest.

La imatge està apaïsada, per tant el nord es troba a l'esquerra de la pàgina.
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Un cop tenim el fitxer amb les orientacions de les cel·les podem saber la
incidència de la radiació solar a les cel·les inclinades amb l'equació 4.11.

=acos [cos ⋅cos sin ⋅sin ⋅cos ⋅cos sin ⋅sin ]
(4.11)

On:
 : Angle d ' incidència.[rad ]
 : Angle del zenit solar.[rad ]
 : Angle demàxim gradient de la cel · la.[rad ]
 : Angle d ' azimut solar.[rad ]
: Angle d ' orientació azimutal de la cel · la.[rad ]

A la següent figura es pot observar la incidència del Sol sobre l'àrea d'estudi al
dia 1 de gener de 2007 a les 13:00. Tot i ser migdia el sol és força baix ja que
ens trobem pròxims al solstici d'hivern.

Fig. 4.5 Representació gràfica de la incidència dels raigs solars al terreny.
La imatge està apaïsada, per tant el nord es troba a l'esquerra de la pàgina.
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4.1.3. Horitzó visual

A part de la orientació solar, la orografia ens formarà zones ombrívoles (sense
insolació directe) i zones assolellades (amb insolació directe).
Les ombres creades per l'orografia poden crear diferencials tèrmics a la
superfície.

Aquest factor té més importància com més accentuada sigui la orografia. El
Vallès és força planer però tot i així s'ha decidit incorporar aquest factor a les
simulacions.

Per saber si una cel·la té insolació directa hem de saber l'alçada i l'azimut
solars i l'horitzó visual que tenim en la direcció del Sol.

Així doncs, es calcularà l'horitzó artificial per les diferents direccions azimutals
de cada cel·la de la matriu.

Primer exportarem un nou fitxer d'elevacions per tal d'aconseguir una finestra
més extensa.
La finestra extensa ens ha de permetre tenir en compte muntanyes que, tot i
estar fora de la zona d'estudi, puguin fer ombra a la zona d'estudi. La
necessitat d'aquesta ampliació es fa evident a l'hora de calcular l'horitzó visual
de les cel·les del límit sud de la finestra.
S'ha estimat que la finestra estesa ha de tenir unes dimensions de 60x60km
amb la resolució estàndard de 30x30m.

És previsible que generem un volum de dades important. Per reduir-lo, el
primer que farem és verificar les direccions azimutals lògiques, és a dir,
aquelles en que podem trobar el Sol en algun moment o altre de l'any.
S'han fet córrer els almanacs al llarg d'un any i finalment, prenent un cert
marge d'error (ja que no tots els anys són iguals), es calcularan totes les
direccions azimutals entre els 50º i els 290º agrupades cada 5º.

Com ens mostra la figura 4.6, per cadascuna de les 48 direccions, es traçarà
una línia de 20km de longitud que es dividirà en 400 segments de 50m. A cada
final de segment (punt blau) el programa buscarà el punt més proper de la
matriu (punt vermell) per obtenir-ne l'alçada.
Amb les alçades i les distàncies de tots els punts del segment, calcularem quin
és l'angle visual més elevat (veure 4.1.3.1.) i per tant el primer que ens farà
ombra.

Aquest procés es s'ha de repetir al llarg de les 443556 cel·les de la matriu.
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Fig. 4.6 Esquema del càlcul de l'horitzó visual.
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4.1.3.1 Angle visual

Quan calculem l'angle de l'horitzó visual, a part de les distàncies i les alçades,
hi ha dos factors que hem de tenir en compte: la curvatura terrestre i la
refracció atmosfèrica.

Fig. 4.7 Horitzó visual en diferents suposicions.

Com es pot apreciar a la figura, la curvatura terrestre farà que l'objecte
s'enfonsi en l'horitzó. La refracció atmosfèrica pel contrari, al corbar els raigs de
llum crearà un miratge més elevat que l'objecte real.

Curvatura de la Terra:

La Terra és un geoide, però pels càlculs la podem considerar esfèrica.
Si tenim en compte que les distàncies visuals són molt petites en comparació
amb radi terrestre, podem fer una triangulació que ens permetrà saber quants
metres s'enfonsarà un objecte en l'horitzó. Pel càlcul només necessitarem la
distància a la que ens trobem del punt d'estudi.

Fig. 4.8 Triangulació per determinar l'enfonsament degut a la curvatura
terrestre.
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Si ens situem al punt A de la figura 4.8 i mirem al punt B veurem que s'ha
enfonsat BC . Per determinar aquest enfonsament:

OBBC 2=OA2AC 2

(4.12)

Com que OB ,OA , AC són valors coneguts només hem de aïllar BC :

BC= AC 2

2⋅OA
(4.13)

Refracció atmosfèrica:

La refracció atmosfèrica és la desviació que té la llum respecte una línia recta a
causa dels canvis de densitat del medi en que viatge.

A l'atmosfera terrestre aquesta refracció es produeix a causa del canvi de
densitat de l'aire produïda per l'alçada. Això provoca que veiem els objectes
més elevats del que en realitat estan.

Com hem comentat, el fenomen de la refracció esta estretament relacionat
amb la densitat de l'aire, i per tant, de la temperatura i la pressió atmosfèriques.
Això comporta que cada dia tindrem un valor de refracció atmosfèrica diferent.
Degut al pes dels càlculs que s'han de fer per obtenir els horitzons de cada
cel·la es farà un únic càlcul amb els valors de l'atmosfera estàndard.

L'augment d'alçada provocat per la refracció en condicions d'atmosfera
estàndard ve donat per:

h=2.55⋅10−8⋅D2
(4.14)

Un cop s'ha repetit aquesta operació per les 400 distàncies s'emmagatzemarà
l'angle més restrictiu en un fitxer juntament amb la direcció i la cel·la
corresponents (x, y, direcció, angle horitzó).

0 0 50.000000 4.284884
0 0 55.000000 3.147406

...
49 306 165.000000 0.623512
49 306 175.000000 0.000000

...
665 665 280.000000 12.166009
665 665 285.000000 12.155401

Tot i reduir les direccions azimutals, el fitxer txt resultant ocupa prop de 600MB.
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Amb les dades d'horitzó visual al programa i l'azimut i l'elevació del Sol, podem
determinar quines zones tenen insolació directa i quines no.

En el següent gràfic podem apreciar les zones d'ombra (en blau) i les zones
assolellades (en vermell). Aquesta simulació correspon al 1 de gener de 2007 a
les cinc de la tarda.

Fig 4.9 Zones de Sol i ombra l'1 de gener de 2007 a les 17:00.
La imatge està apaïsada, per tant el nord es troba a l'esquerra de la pàgina.
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4.2 Naturalesa del terreny

Com a naturalesa del terreny entenem els tipus de sòls que apareixen la zona
d'estudi. Aquesta informació és molt important a l'hora de buscar focus tèrmics
ja que en podem extreure la capacitat del sòl per absorbir l'energia solar o l'ús
que en fa d'aquesta.

Per tal de que el programa pugui contemplar aquesta variable és necessari
classificar i catalogar els diferents tipus de sòl que trobem dintre de l'àrea
d'estudi.

4.2.1 Fonts utilitzades i tractament de les fonts

Per catalogar els terrenys s'han utilitzat les ortofotos 1:5000 v.4 de l'ICC
(Institut Cartogràfic de Catalunya) datades del 2005. Per cobrir tota la zona
d'estudi s'han necessitat 60 ortofotos.

Les ortofotos es troben en format “.sid”, però pel tractament i la catalogació no
ens és còmode treballar en aquest format i les imprimim a “jpeg” amb el
programa MrSid o similar.

Com que les ortofotos són de dimensions variables i estan sobreposades les
unes amb les altres, haurem de tractar-les amb molta delicadesa per calibrar-
les de nou i que encaixin a la perfecció. En aquest procés un error mínim pot
descabalacar la resta de cel·les.

Per calibrar les imatges, s'han inserit en fulls de càlcul independents. En el full
de càlcul es crea eixos de coordenades amb els marges esquerra i superior del
full de càlcul.

Les cel·les del full de càlcul s'han modificat com si es tractés de una graella
UTM amb cel·les de 30x30m (a l'escala de la ortofoto) que s'adapten a la
matriu del treball.

D'aquesta manera s'aconsegueix un suport de treball còmode per catalogar els
terrenys relativament ràpid.

A continuació es poden veure les fórmules utilitzades a l'hora de calibrar les
imatges i determinar el punt de inserció amb el desplaçament vertical i
horitzontal:

DY=(E21-C22)/100+((G21+2100+(I21*100))/30-ROUNDDOWN((G21+2100+(I21*100))/30))*0,3
(4.15)

DX=(B22-D12)/100+((F12+600+(H12*100))/30-ROUNDDOWN((F12+600+(H12*100))/30))*0,3
(4.16)
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On:
E21: Latitud inferior de la ortofoto superior.
C22: Latitud superior de la ortofoto.
G21: Alçada de la ortofoto superior.
I21: Desplaçament vertical de la ortofoto superior.
B22: Longitud del marge esquerra de la ortofoto.
D12: Longitud del marge dret de la ortofoto.
F12: Amplada de la ortofoto del lateral esquerra.
H12: Desplaçament lateral de la ortofoto del marge esquerra.

Per veure tota la taula amb els càlculs de calibració de les ortofotos consultar
l'annex.

La indexació dels terrenys s'ha fet seleccionant 25 de les categories del
programa Corine que s'esperen trobar a l'àrea d'estudi (figura 4.11).

Amb els índexs numèrics s'han catalogat manualment les 60 ortofotos en els
fulls de càlcul independents.

Fig. 4.10 Fragment d'una ortofoto amb els índex de catalogació. La imatge
representa un 0.16% de l'àrea d'estudi total.

A la imatge superior, que correspon al aeroport de Sabadell (cantonada
superior dreta), es pot veure com la catalogació contempla els camps de
conreu, boscs, àrees edificades, carreteres, dipòsits d'aigua, etc.

Durant la catalogació s'ha passat per diferents punts de la zona d'estudi per
comprovar-ne certes característiques com per exemple quin tipus de bosc
predomina a la zona, ja que a l'ortofoto pot resultar molt difícil diferenciar un
bosc de coníferes d'un bosc planifoli.
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Finalitzada la indexació de les 443556 cel·les, hem d'extreure les dades per
tractar-les amb el programa. S'han exportat a fitxers “.txt” de manera que
obtenim 60 txt's amb els índex de les cel·les ordenats en files i columnes.

Gracies al fitxer de recalibració (veure annex) sabem exactament en quina
columna i fila comença la ortofoto i a quina acaba, de manera que no serà
difícil fer un programa que ens llegeixi els fitxers de text de les 60 fotos i
n'extregui un de sol amb el numero de fila, columna i índex de terreny. El codi
font del programa de selecció es pot consultar a l'annex.

Un cop tenim un sol arxiu és necessari passar-hi un filtre per detectar els valors
que han quedat fora de rang per error. En aquest filtre totes les cel·les que
tenen un valor fora de rang han d'adoptar el valor d'una de les cel·les veïnes
sempre i quan el valor d'aquesta sigui coherent.
Si no es troba cap cel·la veïna amb valor coherent es notifica al informe. El codi
font del filtre i l'informe d'errors es poden consultar a l'annex.

Les categories de l'ús del sòl i el percentatge de cel·les que ocupen és el
següent:

Índex Sòl Núm. De Cel·les %
1 Urbà 131885 29,73
2 Cultius secà 79146 17,84
3 Cultius regadiu 1811 0,41
4 Mosaic cultius 3684 0,83
5 Bosc mixt 908 0,2
6 Bosc coníferes (Avet, Pi Roig, Pi Blanc...)112949 25,46
7 Bosc planifolis (Faig, roure martinenc, castanyers, tremoledes, freixe...)164 0,04
8 Bosc Escleròfil (Alzinars, Grevoledes, carrascars...)0 0
9 Matollar boscós 20133 4,54
10 Landes i matolls 43404 9,79
11 Vegetació escassa 25334 5,71
12 Rocalla 2858 0,64
13 Platja, sorrals 1762 0,4
14 Prats 3285 0,74
15 Pastures naturals 0 0
16 Oliveres 14 0
17 Vinyes 0 0
18 Fruiters 2413 0,54
19 Arrossars 0 0
20 C. Anuals + Perm. 0 0
21 M.Agric + Veg. Nat. 1909 0,43
22 Zones cremades 0 0
23 Asfalt 11038 2,49
24 Aiguamolls 0 0
25 Aigua 859 0,19

Fig. 4.11 Percentatges de la utilització del sòl segons la catalogació present.
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Fig. 4.12 Representació gràfica de la utilització de terrenys a l'àrea estudiada.

Si ens fixem en la imatge resultant podrem observar les zones boscoses,
camps de conreu, rius, carreteres principals i els nuclis urbans de Terrassa,
Sabadell, Sant Cugat, La Llagosta, Cerdanyola, Montcada...

Fig. 4.13 Detall de la zona de l'aeroport de Sabadell on s'hi pot observar la
pista al centre de la figura.
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4.2.2. Albedo i emissivitat

El valor d'albedo d'un material és el percentatge d'energia que aquest reflexa.
Per tant la neu fresca que té un albedo aproximat de 0.90, només absorbirà un
10% de l'energia que rebi.

Si recordem que la base d'una tèrmica és un focus calent que escalfa per
convecció l'aire immediatament superior, serà lògic buscar àrees d'albedos
baixos ja que si l'albedo d'una superfície és baix absorbirà més energia i serà
més susceptible a escalfar-se.

Un dels factors que més influencien el valor d'albedo és el color de la
superfície. Per començar la paraula albedo prové del llatí albus “blanc”.
Com més blanca sigui la superfície més reflexerà la radiació solar i com més
fosca més l'absorbirà.

El valor de l'albedo no és només funció del material sinó que també té com a
variables l'angle d'incidència i la longitud d'ona de la radiació incident. Pels
càlculs s'han utilitzat els valors obtinguts a la tesi doctoral Avaluació amb
imatges de satèl·lit de les propietats físiques del sòl requerides en models
meteorològics de Nicolau Pineda (veure [11]).

Fig. 4.14. Taula amb els valors de l'albedo pels diferents mesos de l'any.

Amb els valors d'albedo podem veure com s'absorbirà la radiació solar a l'àrea
d'estudi. Per fer-ho més intuïtiu l'escala de colors s'ha fet en blanc i negre
(Figures 4.15 i 4.16).

Índex Sòl G F M A M J J A S O N D
1 Urbà 15 15 20,2 19,8 21,1 20,3 18,3 18,8 16,4 18,4 17,3 16,1
2 Cultius secà 16,4 16,6 22,1 21,5 23,7 24 21,6 21,4 19,1 20,7 19,3 17,8
3 Cultius regadiu 17,5 17,3 24,3 23,5 23,1 23,2 20,9 21,1 19,5 20,5 19,5 18,5
4 Mosaic cultius 15,1 15,7 21,5 20,5 22,7 22,2 19,4 19,7 17,4 19,3 17,9 16,5
5 Bosc mixt 13,5 11,8 17 16,1 16,6 17,7 15,1 15,8 13,5 16 15,2 14,3
6 Bosc coníferes (Avet, Pi Roig...) 13,1 12 17,3 15,7 16,7 17,3 14,1 15,5 13,4 14,7 14,2 13,6
7 Bosc planifolis (Faig, roure...) 13,4 12,7 17,1 15,7 18,4 18,8 16,8 17,1 14,4 16 15,1 14,3
8 Bosc Escleròfil (Alzinars...) 15,3 12,7 18,8 17,9 18,3 18,5 15,6 16,9 15 15,6 15,5 15,4
9 Matollar boscós 14,8 12,7 18,7 17,6 18 18,3 15,3 16,8 14,7 15,9 15,5 15,2
10 Landes i matolls 14,5 14,4 19 17,2 18,5 20,1 16,6 17,7 14,8 17,1 16,2 15,4
11 Vegetació escassa 16,2 17,2 25,3 23,9 21,8 24,4 20,8 22,2 20,1 20,6 19,1 17,7
12 Rocalla 16,2 15,2 20,4 21,1 14,9 26,3 18,2 20,8 17,6 19,7 18,5 17,4
13 Platja, sorrals 14,1 14,1 22 16,7 19,7 19,3 16,3 18,2 16,9 15,5 15 14,6
14 Prats 14,6 14,4 19 17,5 21 20,3 18,1 17,8 15,5 19 17,5 16,1
15 Pastures naturals 17,7 15,3 20 18,1 19,7 19,9 18 18 15,5 17,9 17,8 17,8
16 Oliveres 13,5 14,1 19,9 20,1 20 20,5 17 17,8 16,5 17,7 16,3 14,9
17 Vinyes 15,4 16,6 23,5 22,6 23,1 23,3 20,2 21,3 18,3 19,2 17,9 16,7
18 Fruiters 14,3 14,6 20,5 20,1 20,3 19,8 17,3 18,2 15,9 17,3 16,3 15,3
19 Arrossars 13,5 14,4 19,3 16,2 15,3 16,9 17,8 17,5 15,6 14,4 14,1 13,8
20 C. Anuals + Perm. 16 16 23,5 24,7 21,7 21,7 20,2 22,6 18,4 20,5 19 17,5
21 M.Agric + Veg. Nat. 15,3 15,7 22,2 21,2 21,3 22,5 19,9 20 18,4 19,7 18,2 16,8
22 Zones cremades 11,3 11,7 17 15,8 16,5 17,2 14,2 14,5 12,9 14,5 13,4 12,4
23 Asfalt 50,1 54,8 49,1 50,2 48 45,7 41,2 41,2 42,2 68,6 62,4 56,3
24 Aiguamolls 13,1 13,3 17,7 14,6 15,6 15,8 14,8 16,5 15,1 14,7 14,2 13,6
25 Aigua 7,9 6,4 9,2 7,5 8 7,1 7,2 8,5 7,3 8,7 8,4 8,2
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Fig. 4.15 Albedos a l'àrea d'estudi corresponents al mes de gener.

Fig. 4.16 Emissivitat del sòl a l'àrea d'estudi corresponent al mes de gener.
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Segons la llei de Stefan-Boltzman tot cos que estigui a una temperatura
diferent de 0 K, emetrà radiació, i per tant perdrà energia. L'emissivitat és un
paràmetre amb valors entre 0 i 1 que ens indica la similitud de la superfície a
un cos negre. A la figura 4.16 es pot observar un gràfic de les emissivitats a
l'àrea d'estudi.

Tenint en compte l'emissivitat i l'albedo l'energia absorbida pel sòl serà:

Rn=1−Rgε sεa−1T a
4−4 εT a

3 T s−T a
4.17

Rn és el guany d'energia deguda a la radiació. Al primer terme de l'equació
hi trobem la radiació incident Rg corregida per l'albedo. En el segon terme es
calcula la radiació atmosfèrica amb la constant de Stefan-Boltzman  , la
temperatura de l'aire T a i les emissivitats de l'aire i la superfície εa , ε s .
Finalment a l'últim terme, amb signe negatiu, es calcula la radiació del sòl cap
a l'atmosfera.

Intuïtivament pensarem que les zones amb albedos més baixos són les que
absorbiran més energia i per tant s'escalfaran més, però se sap que l'herba i la
roca tenen albedo similars i tot i així les diferencies de temperatures entre
ambdós poden ser molt elevades en dies assolellats. És evident doncs que
s'hauran de contemplar d'altres factors per calcular la temperatura del sòl.

4.2.3. Evapotranspiració

No tota l'energia que absorbeix el sòl es destina a augmentar-ne la
temperatura. Per una banda les plantes utilitzen part de l'energia solar per
transpirar i fer la fotosíntesis i per altra banda la humitat del sòl que és
evaporada consumeix l'energia del calor latent de vaporització.

L'energia utilitzada per aquestes funcions es pot quantificar amb l'equació
següent:

E=w [E c⋅NDVI1−NDVI EO ]
4.18

On:
E : Energia consumida en l ' evapotranspiració i l ' evaporació.
w:Constant 28,3W⋅m−2⋅mm−1d−1 .
E c : Evapotranspiraciómitjana diària potencial.[mm⋅d

−1] .
EO : Evaporaciómitjanadiaria.[mm⋅d

−1] .
NDVI : Normalised DifferenceVegetation Index

L'evapotranspiració potencial és la suma d'aigua que pot ser evaporada i
transpirada per la vegetació per una temperatura i humitat determinada si hi ha
l'aigua disponible.
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A l'evaporació només es té en compte l'evaporació sense vegetació.

El primer terme de l'equació calcula l'aigua de l'evapotranspiració i el segon de
l'evaporació. La constant w és la que relaciona l'aigua evaporada amb l'energia
consumida per fer-ho.

Els valors d'evapotranspiració i evaporació són diferents cada dia però en
aquest estudi s'han hagut d'utilitzat dades d'arxiu per fer una aproximació.
Per l'evaporació les dades s'han extret de la NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration), per l'evapotranspiració s'han obtingut les dades
de Seguimiento de la evapotranspiración real diaria en Catalunya mediante el
uso de imagenes Landsat-7 ETM+ (veure [15]).

Taula 4.1 Evapotranspiració i evaporació en mm/dia.

4.2.4.1 NDVI

L'índex NVDI (Normalised Difference Vegetation Index) es un indicador de la
presencia de vegetació. Habitualment l'índex NDVI és obtingut per satèl·lits
mitjançant teledetecció. Els rang de valors va de -1 a 1. Com més alt és l'índex
NDVI menys energia serà destinada al escalfament de la superfície.

Els valors de NDVI per les diferents categories de sòl han estat extrets de la
tesi doctoral Avaluació amb imatges de satèl·lit de les propietats físiques del
sòl requerides en models meteorològics de Nicolau Pineda (veure [11]). Es pot
veure el gràfic de NDVI a la figura 4.17 i la taula de valors NDVI a l'annex.

4.2.4. Pèrdues per conducció i convecció.

L'energia absorbida pel sòl s'escamparà i es perdrà a través dels processos de
transferència de calor de conducció i convecció.

En els processos de conducció la superfície cedirà energia a les capes més
profundes que es troben a una temperatura inferior. Per obtenir una
aproximació de l'energia perduda utilitzarem la següent l'equació:

G=Rn⋅[c1−NDVI ⋅ s−c]
4.19

On G és l'energia que es perd per conducció, c és la constant (0,05) que
caracteritza un sòl amb molta vegetació i  s un sòl sense vegetació (0,315).

Mes G F M A M J J A S O N D
Ec 2,1 3 4,1 5,1 5,7 6,5 6,1 5,5 4,5 3,6 2,6 2,1
Eo 0,1 0,14 0,19 0,47 0,68 1,03 1,13 0,65 0,53 0,45 0,23 0,13
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Fig 4.17 índex NDVI a la zona d'estudi corresponent al mes de gener.

Els processos de convecció, que al cap i a la fi són els que ens provocaran les
tèrmiques, els caracteritzarem amb l'equació de la calor sensible.

H=
ρ⋅Cp⋅T s−T a

ra
4.20

On Cp és la calor específica de l'aire, ρ és la densitat de l'aire (1,225kg/m^3) i
ra és la resistència aerodinàmica de la superfície.

ra es considerarà constant amb un valor de 80. El valor s'ha obtingut de les
mesures realitzades a l'estudi Measurement and estimation of the aerodynamic
resistance de la universitat de Beijing (veure [19]).
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4.2.4. Balanç energètic i Inèrcia tèrmica

Si ajuntem tots els fluxos de transferència de calor que hem descrit obtindrem
el balanç energètic global de la superfície que serà:

dQ
dt

=Rn−G−H−E

4.21

En resum, el flux d'energia Q està en funció de la radiació rebuda, la radiació
emesa, l'energia utilitzada en calor latent, l'energia utilitzada en calor sensible i
l'energia dissipada per conducció.

Per buscar la temperatura de superfície, es tenia previst fer els càlculs a partir
del flux d'energia i de les diferents inèrcies tèrmiques del sòl.

La inèrcia tèrmica, propietat que mesura la resistència del sòl a canviar de
temperatura per tant sembla lògic calcular les temperatures a partir d'aquest
paràmetre, tanmateix no s'hi ha trobat una relació directa amb el guany
d'energia i l'increment de temperatura superficial.

Fig 4.23 Gràfic de la inèrcia tèrmica a l'àrea d'estudi corresponent a gener.
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De totes maneres, per obtenir una temperatura orientativa (en absolut
rigorosa), farem servir una equació anàloga a la segona llei de Newton.

dQ
dt

= P
c
⋅
dT s
dt

4.22

On T s és la temperatura de superfície, P és la inèrcia tèrmica
[ Jm−2 k−1 s−0.5] i N és una constant 9.298⋅10−8m−2 s0.5 que hem determinat a
partir de la inèrcia tèrmica mitjana de la zona d'estudi, el flux d'energia mitjà i la
corba de temperatures de l'àrea de Sabadell per dies sense coberta nuvosa.
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5. SIMULACIONS

5.1. Metodologia

Arribats a aquest punt, hem caracteritzat els factors que influeixen l'aparició de
focus tèrmics de manera aproximada. En aquest capítol realitzarem
simulacions que mostren l'evolució de les característiques tèrmiques del
terreny al llarg d'un període de temps.

Anteriorment ja s'han fet diverses simulacions: zones assolellades, angle
d'incidència, albedo, radiació incident, NDVI, emissivitat de la superfície i
inèrcia tèrmica. Ara es tractarà d'ajuntar-les totes per extreure'n les dades que
ens interessen. A la figura 5.1 es pot veure l'esquema de funcionament de la
simulació.

La simulació es centra al dia 15 de Juliol de 2007, s'ha triat aquest dia perquè
el juliol acostuma a ser un dels mesos més tèrmics. El programa comença a
córrer el programa a les 7:00, mitja hora abans que surti el Sol. En aquest
moment es considera que la temperatura superficial és homogènia amb un
valor de 25.6 ºC, temperatura registrada a la mateixa hora el 15/07/06. La
temperatura de l'aire també serà obtinguda a partir dels registres locals de
meteocat, ja que el 15 de juliol va ser un dia amb poc vent i atmosfera clara.

Durant la simulació s'integren els càlculs cada mitja hora. El mostreig, tot i no
ser molt exhaustiu, genera un gran volum de dades.

Dels resultats de la simulació és particularment interessant extreure les dades
de les hores centrals del dia. En concret s'han exportat els gràfics a les 14:00
considerada una de les hores de màxima activitat tèrmica del dia.

Finalment s'han extret els següents gràfics:
– Balanç energètic instantani a les 14:00.
– Balanç energètic acumulat des de les 7:00 a les 14:00.
– Diferencial en % sobre la mitjana del balanç energètic acumulat des de les
7:00 a les 14:00.

– Temperatura superficial a les 14:00.
– Diferencial tèrmic a les 14:00.
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Fig. 5.1 Esquema de funcionament de la simulació.
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5.2. Resultats

Fig. 5.2 Balanç energètic instantani a les 14:00 (en J⋅s−1 ).

Fig. 5.3 Balanç energètic acumulat des de les 7:00 a les 14:00 (en KJ).
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Fig. 5.4 Diferencial del balanç energètic on es mostra el % sobre la mitjana.

Fig. 5.5 Temperatura superficial a les 14:00.
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Per acabar obtenim el gràfic de diferencials tèrmics que ens ajudarà a detectar
els focus tèrmics.

Fig. 5.6 Diferencial tèrmic a la superfície.

6. CONCLUSIONS

Abans d'extreure cap conclusió dels resultats, és important saber fins a quin
punt ens en podem fiar. Com s'ha dit al llarg del treball, les turbulències
depenen d'un gran nombre de factors, una bona part d'aquests s'han
modelitzat a la simulació, d'altres se n'han fet aproximacions basades en dades
d'arxiu i per últim s'han trobat factors que per la seva complexitat no s'han
pogut contemplar.

Alguns dels fenomens que no s'han introduit a la simulació com ara el vent, la
coberta nuvosa o la meteorologia local, poden tenir una influència determinant
en la formació de tèrmiques. N'hi ha d'altres que, tot i que són petits, poden
tenir influència com ara el potencial tèrmic que d'un camp de blat resguardat
del vent o el fet que el pas d'un camió pel costat del camp iniciï el
despreniment de la tèrmica.

En certa manera a la vida real les tèrmiques depenen, en menor o major grau,
de tot el sistema solar. L'origen tan divers dels factors que ens poden
influenciar les tèrmiques i els focus tèrmics, fa que difícilment ens aproximem a
la realitat amb els mètodes que hem treballat.
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Dos dels punts més inexactes del treball són: l'energia consumida en el calor
latent on es considera que s'utilitza la mateixa quantitat d'energia per
l'evapotranspiració a les vuit del matí com a les quatre de la tarda, i a l'hora de
trobar el diferencial de temperatura amb la inèrcia tèrmica que no s'ha pogut
trobar una bona equació.

Per altra banda hi ha hagut parts del treball que s'han treballat força, com la
orografia (tant en l'horientació com en l'horitzó visual) o catalogació de
terrenys. En la catalogació de terreny probablement s'hi ha perdut més temps
del necessari ja que es tracta d'una feina ratinaria que en part s'hauria pogut
invertir en altres parts del programa que han quedat menys treballades. Tot i
així, en la catalogació de terrenys hi continuen havent errors i imprecisions en
part per falta de categories, i en part per la dificultat de identificar superfícies
mitjançant ortofotos.

Finalment, acceptant els resultats obtinguts, podem veure certa relació entre
els nuclis urbans amb zones calentes (començant pel propi aeroport) i les
zones boscoses amb zones fredes. Si observem el gràfic 5.6 veurem que hi ha
zones que tenen temperatures de fins a 4.4ºC per sobre la mitjana.
Normalment es considera que perquè es dispari una tèrmica sense vent és
necessari que l'aire de la tèrmica es trobi a uns 5ºC per sobre de l'aire de
l'entorn. Per tant si busquem zones de contrasts, com ara zones urbanitzades
enmig de vegetació fàcilment trobarem diferencials relatius de més de 5ºC

Si a aquests resultats hi ajuntem el vent, al 15 de juliol molt probablement ens
trobarem amb marinada: vent moderat de sud amb un grau d'humitat força alt.
Aquest vent normalment refresca el terreny i impedeix la formació de
tèrmiques.
Si malgrat la marinada ens apareixen tèrmiques, el més probable és que les
trobem al barlovent de la serra de l'Olbac i de la Mola, ja que l'aire escalfat a la
vall pels camps i nuclis urbans és empès fins que topa amb els obstacles
orogràfics que actuen com a disparadors tèrmics.
Amb aquesta situació les aeronaus no haurien de trobar cap inconvenient ja
que aquestes zones es troben lluny de l'àrea d'aproximació i per tant volaran
amb prou alçada respecte el terreny com perquè la tèrmica no els suposi més
que un sotrac.

En definitiva, com es comenta a l'apartat 1.1.4. el millor detector de
turbulències serà l'experiència de la tripulació, la seva capacitat de lectura
aerològica, i la concentració d'aquesta.
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8 ANNEX

8.1. Codis Font

8.1.1. Programa principal

#define degrad 57.295779513
#define raddeg 0.0174532925
struct Spa_data
{

//----------------------INPUT VALUES------------------------//

float year; // 4-digit year, valid range: -2000 to 6000, error code: 1
float month; // 2-digit month, valid range: 1 to 12, error code: 2
int day; // 2-digit day, valid range: 1 to 31, error code: 3
int daynum; // 3-digit day of the year
int hour; // Observer local hour, valid range: 0 to 24, error code: 4
int minute; // Observer local minute, valid range: 0 to 59, error code: 5
int second; // Observer local second, valid range: 0 to 59, error code: 6
int function; // Switch to choose functions for desired output (from

enumeration)
float a_d; // Day angle
float delta_t; // Difference between earth rotation time and terrestrial time

(from observation) valid range: -8000 to 8000 seconds, error
code: 7

float timezone; // Observer time zone (negative west of Greenwich) valid
range: -12 to 12 hours, error code: 8

float longitude; // Observer longitude (negative west of Greenwich) valid range:
-180 to 180 degrees, error code: 9

float latitude; // Observer latitude (negative south of equator) valid range: -90
to 90 degrees, error code: 10

float elevation; // Observer elevation [meters] valid range: -6500000 or higher
meters, error code: 11

float pressure; // Annual average local pressure [millibars] valid range: 0 to
5000 millibars, error code: 12

float temperature; // Annual average local temperature [degrees Celsius] valid
range: -273 to 6000 degrees Celsius, error code; 13

float slope; // Surface slope (measured from the horizontal plane) valid
range: -360 to 360 degrees, error code: 14

float azm_rotation; // Surface azimuth rotation (measured from south to projection
surface normal on horizontal plane, negative valid range: -360
to 360 degrees, error code: 15

float atmos_refract; // Atmospheric refraction at sunrise and sunset (0.5667 deg is
valid range: -10 to 10 degrees, error code: 16

float alpha_atm; // Power on Angstrom DEFAULT 1.14
float aspect; // Azimuth of panel surface (direction faces) N=0, E=90, S=180,

W=270
float assym; // Aerosol assymetry DEFAULT 0.65 (rural assumed)
float ozone; // Atmospheric ozone (-1.0 = let S_spectral2 calculate it
float press; // Surface pressure, millibars
float spcrfl[6]; // Ground DEFAULT 0.2 (all) */
float spcwvr[6]; // Reflectivity DEFAULT { 0.3, 0.7, 0.8, 1.3, 2.5, 4.0 ) */
float tau500; // Aerosol optical depth at 0.5 microns, base e */
float tilt; // Degrees tilt from horizontal of panel
float temp; // Ambient dry-bulb temperature, degrees C */
float watvap; // Precipitable water vapor (cm) */
//-----------------Intermediate OUTPUT VALUES--------------------//

double jd; // Julian day
double jc; // Julian century
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double jde; // Julian ephemeris day
double jce; // Julian ephemeris century
double jme; // Julian ephemeris millennium
double l; // earth heliocentric longitude [degrees]
double b; // earth heliocentric latitude [degrees]
double r; // earth radius vector [Astronomical Units, AU]
double theta; // geocentric longitude [degrees]
double beta; // geocentric latitude [degrees]
double x0; // mean elongation (moon-sun) [degrees]
double x1; // mean anomaly (sun) [degrees]
double x2; // mean anomaly (moon) [degrees]
double x3; // argument latitude (moon) [degrees]
double x4; // ascending longitude (moon) [degrees]
double del_psi; // nutation longitude [degrees]
double del_epsilon; // nutation obliquity [degrees]
double epsilon0; // ecliptic mean obliquity [arc seconds]
double epsilon; // ecliptic true obliquity [degrees]
double del_tau; // aberration correction [degrees]
double lamda; // apparent sun longitude [degrees]
double nu0; // Greenwich mean sidereal time [degrees]
double nu; // Greenwich sidereal time [degrees]
double alpha; // geocentric sun right ascension [degrees]
double delta; // geocentric sun declination [degrees]
double h; // observer hour angle [degrees]
double xi; // sun equatorial horizontal parallax [degrees]
double del_alpha; // sun right ascension parallax [degrees]
double delta_prime; // topocentric sun declination [degrees]
double alpha_prime; // topocentric sun right ascension [degrees]
double h_prime; // topocentric local hour angle [degrees]
double e0; // topocentric elevation angle (uncorrected) [degrees]
double del_e; // atmospheric refraction correction [degrees]
double e; // topocentric elevation angle (corrected) [degrees]
double eot; // equation of time [minutes]
double srha; // sunrise hour angle [degrees]
double ssha; // sunset hour angle [degrees]
double sta; // sun transit altitude [degrees]
float FS_TOA; // Solar flux at top of atmosphere;
float erv; // earth radius vector
float cosinc; // cosine of solar incidence on the panel
float specdif[122]; // Diffuse spectrum
float specdir[122]; // Direct spectrum
float specetr[122]; // Extraterrestrial spectrum
float specglo[122]; // Global spectrum
float specx[122]; // X-value (wavelength or frequency) of spectrum
float difuse_spec; // Total difuse spectrum
float direct_spec; // Total direct spectrum
float global_spec; // Total Global spectrum
float x_spec; // Total X spectrum

//---------------------Final OUTPUT VALUES------------------------//

double zenith; // topocentric zenith angle [degrees]
double azimuth180; // topocentric azimuth angle (westward from south) [-180 to 180

degrees]
double azimuth; // topocentric azimuth angle (eastward from north) [ 0 to 360

degrees]
double incidence; // surface incidence angle [degrees]
double suntransit; // local sun transit time (or solar noon) [fractional hour]
double sunrise; // local sunrise time (+/- 30 seconds) [fractional hour]
double sunset; // local sunset time (+/- 30 seconds) [fractional hour]

};



ANNEX 53

struct Spa_data spa, spa_sun;
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <calc_sol.h>
#include <time.h>
#define PI 3.1415926535897932384626433832795028841971
#define temp_s 5775
#define csb 5.66961e-5
#define r0 1.49598e+13
#define as 6.96000e+10
#define SUN_RADIUS 0.26667
#define L_COUNT 6
#define B_COUNT 2
#define R_COUNT 5
#define Y_COUNT 63
#define L_MAX_SUBCOUNT 64
#define B_MAX_SUBCOUNT 5
#define R_MAX_SUBCOUNT 40
#define TERM_Y_COUNT TERM_X_COUNT
enum{TERM_A,TERM_B,TERM_C,TERM_COUNT};
enum{TERM_X0,TERM_X1,TERM_X2,TERM_X3,TERM_X4,TERM_X_COUNT};
enum{TERM_PSI_A,TERM_PSI_B,TERM_EPS_C,TERM_EPS_D,TERM_PE_COUNT};
enum{JD_MINUS,JD_ZERO,JD_PLUS,JD_COUNT};
enum{SUN_TRANSIT,SUN_RISE,SUN_SET,SUN_COUNT};
const int l_subcount[L_COUNT]={64,34,20,7,3,1};
const int b_subcount[B_COUNT]={5,2};
const int r_subcount[R_COUNT]={40,10,6,2,1};
/*Earth Periodic Terms*/
const double L_TERMS[L_COUNT][L_MAX_SUBCOUNT][TERM_COUNT]=
{

{
{175347046.0,0,0},
{3341656.0,4.6692568,6283.07585},
{34894.0,4.6261,12566.1517},
{3497.0,2.7441,5753.3849},
{3418.0,2.8289,3.5231},
{3136.0,3.6277,77713.7715},
{2676.0,4.4181,7860.4194},
{2343.0,6.1352,3930.2097},
{1324.0,0.7425,11506.7698},
{1273.0,2.0371,529.691},
{1199.0,1.1096,1577.3435},
{990,5.233,5884.927},
{902,2.045,26.298},
{857,3.508,398.149},
{780,1.179,5223.694},
{753,2.533,5507.553},
{505,4.583,18849.228},
{492,4.205,775.523},
{357,2.92,0.067},
{317,5.849,11790.629},
{284,1.899,796.298},
{271,0.315,10977.079},
{243,0.345,5486.778},
{206,4.806,2544.314},
{205,1.869,5573.143},
{202,2.4458,6069.777},
{156,0.833,213.299},
{132,3.411,2942.463},
{126,1.083,20.775},
{115,0.645,0.98},
{103,0.636,4694.003},



Influència del terreny en les condicions d'estabilitat atmosfèrica. Aplicació a l'àrea de l'aeroport de Sabadell 54

{102,0.976,15720.839},
{102,4.267,7.114},
{99,6.21,2146.17},
{98,0.68,155.42},
{86,5.98,161000.69},
{85,1.3,6275.96},
{85,3.67,71430.7},
{80,1.81,17260.15},
{79,3.04,12036.46},
{71,1.76,5088.63},
{74,3.5,3154.69},
{74,4.68,801.82},
{70,0.83,9437.76},
{62,3.98,8827.39},
{61,1.82,7084.9},
{57,2.78,6286.6},
{56,4.39,14143.5},
{56,3.47,6279.55},
{52,0.19,12139.55},
{52,1.33,1748.02},
{51,0.28,5856.48},
{49,0.49,1194.45},
{41,5.37,8429.24},
{41,2.4,19651.05},
{39,6.17,10447.39},
{37,6.04,10213.29},
{37,2.57,1059.38},
{36,1.71,2352.87},
{36,1.78,6812.77},
{33,0.59,17789.85},
{30,0.44,83996.85},
{30,2.74,1349.87},
{25,3.16,4690.48}

},
{

{628331966747.0,0,0},
{206059.0,2.678235,6283.07585},
{4303.0,2.6351,12566.1517},
{425.0,1.59,3.523},
{119.0,5.796,26.298},
{109.0,2.966,1577.344},
{93,2.59,18849.23},
{72,1.14,529.69},
{68,1.87,398.15},
{67,4.41,5507.55},
{59,2.89,5223.69},
{56,2.17,155.42},
{45,0.4,796.3},
{36,0.47,775.52},
{29,2.65,7.11},
{21,5.34,0.98},
{19,1.85,5486.78},
{19,4.97,213.3},
{17,2.99,6275.96},
{16,0.03,2544.31},
{16,1.43,2146.17},
{15,1.21,10977.08},
{12,2.83,1748.02},
{12,3.26,5088.63},
{12,5.27,1194.45},
{12,2.08,4694},
{11,0.77,553.57},
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{10,1.3,3286.6},
{10,4.24,1349.87},
{9,2.7,242.73},
{9,5.64,951.72},
{8,5.3,2352.87},
{6,2.65,9437.76},
{6,4.67,4690.48}

},
{

{52919.0,0,0},
{8720.0,1.0721,6283.0758},
{309.0,0.867,12566.152},
{27,0.05,3.52},
{16,5.19,26.3},
{16,3.68,155.42},
{10,0.76,18849.23},
{9,2.06,77713.77},
{7,0.83,775.52},
{5,4.66,1577.34},
{4,1.03,7.11},
{4,3.44,5573.14},
{3,5.14,796.3},
{3,6.05,5507.55},
{3,1.19,242.73},
{3,6.12,529.69},
{3,0.31,398.15},
{3,2.28,553.57},
{2,4.38,5223.69},
{2,3.75,0.98}

},
{

{289.0,5.844,6283.076},
{35,0,0},
{17,5.49,12566.15},
{3,5.2,155.42},
{1,4.72,3.52},
{1,5.3,18849.23},
{1,5.97,242.73}

},
{

{114.0,3.142,0},
{8,4.13,6283.08},
{1,3.84,12566.15}

},
{

{1,3.14,0}
}

};
const double B_TERMS[B_COUNT][B_MAX_SUBCOUNT][TERM_COUNT]=
{

{
{280.0,3.199,84334.662},
{102.0,5.422,5507.553},
{80,3.88,5223.69},
{44,3.7,2352.87},
{32,4,1577.34}

},
{

{9,3.9,5507.55},
{6,1.73,5223.69}

}
};
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const double R_TERMS[R_COUNT][R_MAX_SUBCOUNT][TERM_COUNT]=
{

{
{100013989.0,0,0},
{1670700.0,3.0984635,6283.07585},
{13956.0,3.05525,12566.1517},
{3084.0,5.1985,77713.7715},
{1628.0,1.1739,5753.3849},
{1576.0,2.8469,7860.4194},
{925.0,5.453,11506.77},
{542.0,4.564,3930.21},
{472.0,3.661,5884.927},
{346.0,0.964,5507.553},
{329.0,5.9,5223.694},
{307.0,0.299,5573.143},
{243.0,4.273,11790.629},
{212.0,5.847,1577.344},
{186.0,5.022,10977.079},
{175.0,3.012,18849.228},
{110.0,5.055,5486.778},
{98,0.89,6069.78},
{86,5.69,15720.84},
{86,1.27,161000.69},
{85,0.27,17260.15},
{63,0.92,529.69},
{57,2.01,83996.85},
{56,5.24,71430.7},
{49,3.25,2544.31},
{47,2.58,775.52},
{45,5.54,9437.76},
{43,6.01,6275.96},
{39,5.36,4694},
{38,2.39,8827.39},
{37,0.83,19651.05},
{37,4.9,12139.55},
{36,1.67,12036.46},
{35,1.84,2942.46},
{33,0.24,7084.9},
{32,0.18,5088.63},
{32,1.78,398.15},
{28,1.21,6286.6},
{28,1.9,6279.55},
{26,4.59,10447.39}

},
{

{103019.0,1.10749,6283.07585},
{1721.0,1.0644,12566.1517},
{702.0,3.142,0},
{32,1.02,18849.23},
{31,2.84,5507.55},
{25,1.32,5223.69},
{18,1.42,1577.34},
{10,5.91,10977.08},
{9,1.42,6275.96},
{9,0.27,5486.78}

},
{

{4359.0,5.7846,6283.0758},
{124.0,5.579,12566.152},
{12,3.14,0},
{9,3.63,77713.77},
{6,1.87,5573.14},
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{3,5.47,18849}
},
{

{145.0,4.273,6283.076},
{7,3.92,12566.15}

},
{

{4,2.56,6283.08}
}

};
/* Periodic Terms for the nutation in longitude and obliquity */
const int Y_TERMS[Y_COUNT][TERM_Y_COUNT]=
{

{0,0,0,0,1},
{-2,0,0,2,2},
{0,0,0,2,2},
{0,0,0,0,2},
{0,1,0,0,0},
{0,0,1,0,0},
{-2,1,0,2,2},
{0,0,0,2,1},
{0,0,1,2,2},
{-2,-1,0,2,2},
{-2,0,1,0,0},
{-2,0,0,2,1},
{0,0,-1,2,2},
{2,0,0,0,0},
{0,0,1,0,1},
{2,0,-1,2,2},
{0,0,-1,0,1},
{0,0,1,2,1},
{-2,0,2,0,0},
{0,0,-2,2,1},
{2,0,0,2,2},
{0,0,2,2,2},
{0,0,2,0,0},
{-2,0,1,2,2},
{0,0,0,2,0},
{-2,0,0,2,0},
{0,0,-1,2,1},
{0,2,0,0,0},
{2,0,-1,0,1},
{-2,2,0,2,2},
{0,1,0,0,1},
{-2,0,1,0,1},
{0,-1,0,0,1},
{0,0,2,-2,0},
{2,0,-1,2,1},
{2,0,1,2,2},
{0,1,0,2,2},
{-2,1,1,0,0},
{0,-1,0,2,2},
{2,0,0,2,1},
{2,0,1,0,0},
{-2,0,2,2,2},
{-2,0,1,2,1},
{2,0,-2,0,1},
{2,0,0,0,1},
{0,-1,1,0,0},
{-2,-1,0,2,1},
{-2,0,0,0,1},
{0,0,2,2,1},
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{-2,0,2,0,1},
{-2,1,0,2,1},
{0,0,1,-2,0},
{-1,0,1,0,0},
{-2,1,0,0,0},
{1,0,0,0,0},
{0,0,1,2,0},
{0,0,-2,2,2},
{-1,-1,1,0,0},
{0,1,1,0,0},
{0,-1,1,2,2},
{2,-1,-1,2,2},
{0,0,3,2,2},
{2,-1,0,2,2},

};
const double PE_TERMS[Y_COUNT][TERM_PE_COUNT]=
{

{-171996,-174.2,92025,8.9},
{-13187,-1.6,5736,-3.1},
{-2274,-0.2,977,-0.5},
{2062,0.2,-895,0.5},
{1426,-3.4,54,-0.1},
{712,0.1,-7,0},
{-517,1.2,224,-0.6},
{-386,-0.4,200,0},
{-301,0,129,-0.1},
{217,-0.5,-95,0.3},
{-158,0,0,0},
{129,0.1,-70,0},
{123,0,-53,0},
{63,0,0,0},
{63,0.1,-33,0},
{-59,0,26,0},
{-58,-0.1,32,0},
{-51,0,27,0},
{48,0,0,0},
{46,0,-24,0},
{-38,0,16,0},
{-31,0,13,0},
{29,0,0,0},
{29,0,-12,0},
{26,0,0,0},
{-22,0,0,0},
{21,0,-10,0},
{17,-0.1,0,0},
{16,0,-8,0},
{-16,0.1,7,0},
{-15,0,9,0},
{-13,0,7,0},
{-12,0,6,0},
{11,0,0,0},
{-10,0,5,0},
{-8,0,3,0},
{7,0,-3,0},
{-7,0,0,0},
{-7,0,3,0},
{-7,0,3,0},
{6,0,0,0},
{6,0,-3,0},
{6,0,-3,0},
{-6,0,3,0},
{-6,0,3,0},
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{5,0,0,0},
{-5,0,3,0},
{-5,0,3,0},
{-5,0,3,0},
{4,0,0,0},
{4,0,0,0},
{4,0,0,0},
{-4,0,0,0},
{-4,0,0,0},
{-4,0,0,0},
{3,0,0,0},
{-3,0,0,0},
{-3,0,0,0},
{-3,0,0,0},
{-3,0,0,0},
{-3,0,0,0},
{-3,0,0,0},
{-3,0,0,0},

};
double rad2deg(double radians)
{

return (180.0/PI)*radians;
}
double deg2rad(double degrees)
{

return (PI/180.0)*degrees;
}
double limit_degrees(double degrees)
{

double limited;
degrees /= 360.0;
limited = 360.0*(degrees-floor(degrees));
if (limited < 0) limited += 360.0;

return limited;
}
double limit_degrees180pm(double degrees)
{

double limited;
degrees /= 360.0;
limited = 360.0*(degrees-floor(degrees));
if (limited < -180.0)

limited += 360.0;
else if (limited > 180.0)

limited -= 360.0;
return limited;

}
double limit_degrees180(double degrees)
{

double limited;
degrees /= 180.0;
limited = 180.0*(degrees-floor(degrees));
if (limited < 0)

limited += 180.0;
return limited;

}
double limit_zero2one(double value)
{

double limited;
limited = value - floor(value);
if (limited < 0)

limited += 1.0;
return limited;
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}
double limit_minutes(double minutes)
{

double limited=minutes;
if (limited < -20.0)

limited += 1440.0;
else if (limited > 20.0)

limited -= 1440.0;
return limited;

}
double dayfrac_to_local_hr(double dayfrac, float timezone)
{

return 24.0*limit_zero2one(dayfrac + timezone/24.0);
}
double third_order_polynomial(double a, double b, double c, double d, double x)
{

return ((a*x+b)*x+c)*x+d;
}
double julian_century(double jd)
{

return (jd-2451545.0)/36525.0;
}
double julian_ephemeris_day(double jd, float delta_t)
{

return jd+delta_t/86400.0;
}
double julian_ephemeris_century(double jde)
{

return (jde - 2451545.0)/36525.0;
}
double julian_ephemeris_millennium(double jce)
{

return (jce/10.0);
}
double earth_periodic_term_summation(const double terms[][TERM_COUNT], int count, double
jme)
{

int i;
double sum=0;
for (i = 0; i < count; i++)

sum += terms[i][TERM_A]*cos(terms[i][TERM_B]+terms[i][TERM_C]*jme);
return sum;

}
double earth_values(double term_sum[], int count, double jme)
{

int i;
double sum=0;
for (i = 0; i < count; i++)

sum += term_sum[i]*pow(jme, i);
sum /= 1.0e8;
return sum;

}
double earth_heliocentric_longitude(double jme)
{

double sum[L_COUNT];
int i;
for (i = 0; i < L_COUNT; i++)

sum[i] = earth_periodic_term_summation(L_TERMS[i], l_subcount[i], jme);
return limit_degrees(rad2deg(earth_values(sum, L_COUNT, jme)));

}
double earth_heliocentric_latitude(double jme)
{
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double sum[B_COUNT];
int i;
for (i = 0; i < B_COUNT; i++)

sum[i] = earth_periodic_term_summation(B_TERMS[i], b_subcount[i], jme);
return rad2deg(earth_values(sum, B_COUNT, jme));

}
double earth_radius_vector(double jme)
{

double sum[R_COUNT];
int i;
for (i = 0; i < R_COUNT; i++)

sum[i] = earth_periodic_term_summation(R_TERMS[i], r_subcount[i], jme);
return earth_values(sum, R_COUNT, jme);

}
double geocentric_longitude(double l)
{

double theta = l + 180.0;
if (theta >= 360.0)

theta -= 360.0;
return theta;

}
double geocentric_latitude(double b)
{

return -b;
}
double mean_elongation_moon_sun(double jce)
{

return third_order_polynomial(1.0/189474.0, -0.0019142, 445267.11148, 297.85036, jce);
}
double mean_anomaly_sun(double jce)
{

return third_order_polynomial(-1.0/300000.0, -0.0001603, 35999.05034, 357.52772, jce);
}
double mean_anomaly_moon(double jce)
{

return third_order_polynomial(1.0/56250.0, 0.0086972, 477198.867398, 134.96298, jce);
}
double argument_latitude_moon(double jce)
{

return third_order_polynomial(1.0/327270.0, -0.0036825, 483202.017538, 93.27191, jce);
}
double ascending_longitude_moon(double jce)
{

return third_order_polynomial(1.0/450000.0, 0.0020708, -1934.136261, 125.04452, jce);
}
double xy_term_summation(int i, double x[TERM_X_COUNT])
{

int j;
double sum=0;
for (j = 0; j < TERM_Y_COUNT; j++)

sum += x[j]*Y_TERMS[i][j];
return sum;

}
void nutation_longitude_and_obliquity(double jce, double x[TERM_X_COUNT], double *del_psi,
double *del_epsilon)
{

int i;
double xy_term_sum, sum_psi=0, sum_epsilon=0;
for (i = 0; i < Y_COUNT; i++)
{

xy_term_sum = deg2rad(xy_term_summation(i, x));
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sum_psi += (PE_TERMS[i][TERM_PSI_A] + jce*PE_TERMS[i][TERM_PSI_B])*sin
(xy_term_sum);
sum_epsilon += (PE_TERMS[i][TERM_EPS_C] + jce*PE_TERMS[i][TERM_EPS_D])
*cos(xy_term_sum);

}
*del_psi = sum_psi / 36000000.0;
*del_epsilon = sum_epsilon / 36000000.0;

}
double ecliptic_mean_obliquity(double jme)
{

double u = jme/10.0;
return 84381.448+u*(-4680.96+u*(-1.55+u*(1999.25+u*(-51.38+u*(-249.67+u*(-39.05+u*
(7.12+u*(27.87+u*(5.79+u*2.45)))))))));

}
double ecliptic_true_obliquity(double delta_epsilon, double epsilon0)
{

return delta_epsilon + epsilon0/3600.0;
}
double aberration_correction(double r)
{

return -20.4898 / (3600.0*r);
}
double apparent_sun_longitude(double theta, double delta_psi, double delta_tau)
{

return theta + delta_psi + delta_tau;
}
double greenwich_mean_sidereal_time (double jd, double jc)
{

return limit_degrees(280.46061837 + 360.98564736629*(jd – 2451545.0)+jc*jc*
(0.000387933-jc/38710000.0));

}
double greenwich_sidereal_time (double nu0, double delta_psi, double epsilon)
{

return nu0 + delta_psi*cos(deg2rad(epsilon));
}
double geocentric_sun_right_ascension(double lamda, double epsilon, double beta)
{

double lamda_rad = deg2rad(lamda);
double epsilon_rad = deg2rad(epsilon);
return limit_degrees(rad2deg(atan2(sin(lamda_rad)*cos(epsilon_rad) – tan(deg2rad(beta))
*sin(epsilon_rad), cos(lamda_rad))));

}
double geocentric_sun_declination(double beta, double epsilon, double lamda)
{

double beta_rad = deg2rad(beta);
double epsilon_rad = deg2rad(epsilon);
return rad2deg(asin(sin(beta_rad)*cos(epsilon_rad) + cos(beta_rad)*sin(epsilon_rad)*sin
(deg2rad(lamda))));

}
double observer_hour_angle(double nu, float longitude, double alpha_deg)
{

return nu + longitude - alpha_deg;
}
double sun_equatorial_horizontal_parallax(double r)
{

return 8.794 / (3600.0 * r);
}
void sun_right_ascension_parallax_and_topocentric_dec(float latitude, float elevation, double xi,
double h, double delta, double *delta_alpha, double *delta_prime)
{

double lat_rad = deg2rad(latitude);
double xi_rad = deg2rad(xi);
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double h_rad = deg2rad(h);
double delta_rad = deg2rad(delta);
double u = atan(0.99664719 * tan(lat_rad));
double y = 0.99664717 * sin(u) + elevation*sin(lat_rad)/6378140.0;
double x = cos(u) + elevation*cos(lat_rad)/6378140.0;
*delta_alpha = rad2deg(atan2(-x*sin(xi_rad)*sin(h_rad), cos(delta_rad) – x*sin(xi_rad)*cos
(h_rad)));
*delta_prime = rad2deg(atan2((sin(delta_rad) - y*sin(xi_rad))*cos(*delta_alpha), cos
(delta_rad) - x*sin(xi_rad) *cos(h_rad)));

}
double topocentric_sun_right_ascension(double alpha_deg, double delta_alpha)
{

return alpha_deg + delta_alpha;
}
double topocentric_local_hour_angle(double h, double delta_alpha)
{

return h - delta_alpha;
}
double topocentric_elevation_angle(float latitude, double delta_prime, double h_prime)
{

double lat_rad = deg2rad(latitude);
double delta_prime_rad = deg2rad(delta_prime);
return rad2deg(asin(sin(lat_rad)*sin(delta_prime_rad) + cos(lat_rad)*cos(delta_prime_rad)
* cos(deg2rad(h_prime))));

}
double atmospheric_refraction_correction(float pressure, float temperature, double e0)
{

return (pressure / 1010.0) * (283.0 / (273.0 + temperature)) * 1.02 / (60 * tan(deg2rad(e0 +
10.3/(e0 + 5.11))));

}
double topocentric_elevation_angle_corrected(double e0, double delta_e)
{

return e0 + delta_e;
}
double topocentric_zenith_angle(double e)
{

return 90.0 - e;
}
double topocentric_azimuth_angle_neg180_180(double h_prime, float latitude, double
delta_prime)
{

double h_prime_rad = deg2rad(h_prime);
double lat_rad = deg2rad(latitude);
return rad2deg(atan2(sin(h_prime_rad), cos(h_prime_rad)*sin(lat_rad) – tan(deg2rad
(delta_prime))*cos(lat_rad)));

}
double topocentric_azimuth_angle_zero_360(double azimuth180)
{

return azimuth180 + 180.0;
}
double surface_incidence_angle(double zenith, double azimuth180, float azm_rotation, float tilt)
{

double zenith_rad = deg2rad(zenith);
double tilt_rad = deg2rad(tilt);
return rad2deg(acos(cos(zenith_rad)*cos(tilt_rad) + sin(tilt_rad )*sin(zenith_rad) * cos
(deg2rad(azimuth180 - azm_rotation))));

}
double sun_mean_longitude(double jme)
{

return limit_degrees(280.4664567 + jme*(360007.6982779 + jme*(0.03032028 + jme*
(1/49931.0 + jme*(-1/15300.0 + jme*(-1/2000000.0))))));

}
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double eot(double m, double alpha, double del_psi, double epsilon)
{

return limit_minutes(4.0*(m - 0.0057183 - alpha + del_psi*cos(deg2rad(epsilon))));
}
double approx_sun_transit_time(double alpha_zero, float longitude, double nu)
{

return (alpha_zero - longitude - nu) / 360.0;
}
double sun_hour_angle_at_rise_set(float latitude, double delta_zero, double h0_prime)
{

double h0 = -99999;
double latitude_rad = deg2rad(latitude);
double delta_zero_rad = deg2rad(delta_zero);
double argument = (sin(deg2rad(h0_prime)) - sin(latitude_rad)*sin(delta_zero_rad)) / (cos
(latitude_rad)*cos(delta_zero_rad));
if (fabs(argument) <= 1)

h0 = limit_degrees180(rad2deg(acos(argument)));
return h0;

}
void approx_sun_rise_and_set(double *m_rts, double h0)
{

double h0_dfrac = h0/360.0;
m_rts[SUN_RISE] = limit_zero2one(m_rts[SUN_TRANSIT] - h0_dfrac);
m_rts[SUN_SET] = limit_zero2one(m_rts[SUN_TRANSIT] + h0_dfrac);
m_rts[SUN_TRANSIT] = limit_zero2one(m_rts[SUN_TRANSIT]);

}
double rts_alpha_delta_prime(double *ad, double n)
{

double a = ad[JD_ZERO] - ad[JD_MINUS];
double b = ad[JD_PLUS] - ad[JD_ZERO];
if (fabs(a) >= 2.0) a = limit_zero2one(a);
if (fabs(b) >= 2.0) b = limit_zero2one(b);
return ad[JD_ZERO] + n * (a + b + (b-a)*n)/2.0;

}
double rts_sun_altitude(double latitude, double delta_prime, double h_prime)
{

double latitude_rad = deg2rad(latitude);
double delta_prime_rad = deg2rad(delta_prime);
return rad2deg(asin(sin(latitude_rad)*sin(delta_prime_rad) + cos(latitude_rad)*cos
(delta_prime_rad)*cos(deg2rad(h_prime))));

}
double sun_rise_and_set(double *m_rts, double *h_rts, double *delta_prime, double latitude,
double *h_prime, double h0_prime, int sun)
{
return m_rts[sun] + (h_rts[sun] - h0_prime) / (360.0*cos(deg2rad(delta_prime[sun]))*cos
(deg2rad(latitude)) *sin(deg2rad(h_prime[sun])));
}
double julian_day (int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, float tz)
{

double day_decimal, julian_day, a;
day_decimal=day+(hour-tz+(minute+second/60.0)/60.0)/24.0;
if (month < 3)
{

month += 12;
year--;

}
julian_day = floor(365.25*(year+4716.0)) + floor(30.6001*(month+1)) + day_decimal -
1524.5;
if (julian_day > 2299160.0)
{

a = floor(year/100);
julian_day += (2 - a + floor(a/4));
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}
return julian_day;

}
/* Calculate Equation of Time (EOT) and Sun Rise, Transit, & Set (RTS) */
void calculate_eot_and_sun_rise_transit_set()
{

int i;
double nu,m,h0,n;
double alpha[JD_COUNT],delta[JD_COUNT];
double m_rts[SUN_COUNT],nu_rts[SUN_COUNT],h_rts[SUN_COUNT];
double alpha_prime[SUN_COUNT],delta_prime[SUN_COUNT],h_prime[SUN_COUNT];
double h0_prime=-1*(SUN_RADIUS+spa.atmos_refract);
m =sun_mean_longitude(spa.jme);
spa.eot=eot(m,spa.alpha,spa.del_psi,spa.epsilon);
spa.hour=spa.minute=spa.second=spa.timezone=0;
spa.jd=julian_day(spa.year,spa.month, spa.day,
spa.hour,spa.minute,spa.second,spa.timezone);
calculate_geocentric_sun_right_ascension_and_declination(&spa);
nu=spa.nu;
spa.delta_t=0;
spa.jd--;
for(i=0;i<JD_COUNT;i++)
{

calculate_geocentric_sun_right_ascension_and_declination(&spa);
alpha[i]=spa.alpha;
delta[i]=spa.delta;
spa.jd++;

}
m_rts[SUN_TRANSIT]=approx_sun_transit_time(alpha[JD_ZERO],spa.longitude,nu);
h0=sun_hour_angle_at_rise_set(spa.latitude,delta[JD_ZERO],h0_prime);
if(h0>=0)
{

approx_sun_rise_and_set(m_rts,h0);
for(i=0;i<SUN_COUNT;i++)
{

nu_rts[i] =nu+360.985647*m_rts[i];
n =m_rts[i]+spa.delta_t/86400.0;
alpha_prime[i]=rts_alpha_delta_prime(alpha,n);
delta_prime[i]=rts_alpha_delta_prime(delta,n);
h_prime[i] =limit_degrees180pm(nu_rts[i]+spa.longitude-alpha_prime[i]);
h_rts[i] =rts_sun_altitude(spa.latitude,delta_prime[i],h_prime[i]);

}
spa.srha=h_prime[SUN_RISE];
spa.ssha=h_prime[SUN_SET];
spa.sta =h_rts[SUN_TRANSIT];
spa.suntransit=dayfrac_to_local_hr(m_rts[SUN_TRANSIT]-h_prime[SUN_TRANSIT]/
360.0,
spa.timezone);
spa.sunrise=dayfrac_to_local_hr(sun_rise_and_set(m_rts,h_rts,delta_prime,
spa.latitude,h_prime,h0_prime,SUN_RISE),spa.timezone);
spa.sunset =dayfrac_to_local_hr(sun_rise_and_set(m_rts,h_rts,delta_prime,
spa.latitude,h_prime,h0_prime,SUN_SET), spa.timezone);
//calc_time();

}
else
spa.srha=spa.ssha=spa.sta=spa.suntransit=spa.sunrise=spa.sunset=-99999;

}
void calc_mass_press(float *Am, float *Amp)
{
if ( spa.zenith > 93.0 )
{
*Am=-1.0;
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*Amp=-1.0;
}
else
{
*Am = 1.0/(cos(raddeg * spa.zenith) + 0.50572*pow((96.07995 - spa.zenith),-1.6364));
*Amp = *Am * (spa.pressure/1013.0);

}
}
void radiacio_S()
{

float r, S;
r=r0*(1/(1.000110+0.034221*cos(spa.a_d)+0.001280*sin(spa.a_d)+0.000719*cos
(2*spa.a_d)+0.000077*sin(2*spa.a_d)));
//Busquem la constant solar i la passem de erg*s^-1*m^-2 a W/m^2
S=((csb*pow(temp_s,4))*pow((as/r0),2))/1000;
//Finalment trobem la radiacio fora l'atmosfera.
spa.FS_TOA=S*pow((r0/r),2)*cos(deg2rad(spa.zenith));

}
int S_spectral2()
{

/* This array contains the extraterrestrial spectrum and atmospheric
absorption coefficients at 122 wavelengths. The first array range is
defined as follows:
0 = wavelength (microns)
1 = extraterrestrial spectrum (W/sq m/micron)
2 = water vapor absorption coefficient
3 = ozone absorption coefficient
4 = uniformly mixed gas "absorption coefficient" */

static float A[5][122] = {
{ 0.3, 0.305, 0.31, 0.315, 0.32, 0.325, 0.33, 0.335, 0.34,
0.345, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47,
0.48, 0.49, 0.5, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.57, 0.593, 0.61, 0.63, 0.656,
0.6676, 0.69, 0.71, 0.718, 0.7244, 0.74, 0.7525, 0.7575, 0.7625, 0.7675, 0.78,
0.8,
0.816, 0.8237, 0.8315, 0.84, 0.86, 0.88, 0.905, 0.915, 0.925, 0.93, 0.937, 0.948,
0.965, 0.98, 0.9935, 1.04, 1.07, 1.1, 1.12, 1.13, 1.145, 1.161, 1.17, 1.2, 1.24,
1.27, 1.29, 1.32, 1.35, 1.395, 1.4425, 1.4625, 1.477, 1.497, 1.52, 1.539, 1.558,
1.578, 1.592, 1.61, 1.63, 1.646, 1.678, 1.74, 1.8, 1.86, 1.92, 1.96, 1.985, 2.005,
2.035, 2.065, 2.1, 2.148, 2.198, 2.27, 2.36, 2.45, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0 },
{ 535.9, 558.3, 622.0, 692.7, 715.1, 832.9, 961.9, 931.9, 900.6, 911.3, 975.5,
975.9, 1119.9, 1103.8, 1033.8, 1479.1, 1701.3, 1740.4, 1587.2, 1837.0, 2005.0,
2043.0, 1987.0, 2027.0, 1896.0, 1909.0, 1927.0, 1831.0, 1891.0, 1898.0,
1892.0,
1840.0, 1768.0, 1728.0, 1658.0, 1524.0, 1531.0, 1420.0, 1399.0, 1374.0,
1373.0,
1298.0, 1269.0, 1245.0, 1223.0, 1205.0, 1183.0, 1148.0, 1091.0, 1062.0,
1038.0,
1022.0, 998.7, 947.2, 893.2, 868.2, 829.7, 830.3, 814.0, 786.9, 768.3, 767.0,
757.6,
688.1, 640.7, 606.2, 585.9, 570.2, 564.1, 544.2, 533.4, 501.6, 477.5, 442.7,
440.0,
416.8, 391.4, 358.9, 327.5, 317.5, 307.3, 300.4, 292.8, 275.5, 272.1, 259.3,
246.9,
244.0, 243.5, 234.8, 220.5, 190.8, 171.1, 144.5, 135.7, 123.0, 123.8, 113.0,
108.5,
97.5, 92.4, 82.4, 74.6, 68.3, 63.8, 49.5, 48.5, 38.6, 36.6, 32.0, 28.1, 24.8, 22.1,
19.6, 17.5, 15.7, 14.1, 12.7, 11.5, 10.4, 9.5, 8.6 },
{ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.075, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.016, 0.0125, 1.8, 2.5, 0.061, 0.0008, 0.0001, 0.00001,
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0.00001, 0.0006, 0.036, 1.6, 2.5, 0.5, 0.155, 0.00001, 0.0026, 7.0, 5.0, 5.0, 27.0,
55.0, 45.0, 4.0, 1.48, 0.1, 0.00001, 0.001, 3.2, 115.0, 70.0, 75.0, 10.0, 5.0, 2.0,
0.002, 0.002, 0.1, 4.0, 200.0, 1000.0, 185.0, 80.0, 80.0, 12.0, 0.16, 0.002,
0.0005,
0.0001, 0.00001, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.036, 1.1, 130.0, 1000.0, 500.0, 100.0,
4.0,
2.9, 1.0, 0.4, 0.22, 0.25, 0.33, 0.5, 4.0, 80.0, 310.0, 15000.0, 22000.0, 8000.0,
650.0, 240.0, 230.0, 100.0, 120.0, 19.5, 3.6, 3.1, 2.5, 1.4, 0.17, 0.0045 },
{ 10.0, 4.8, 2.7, 1.35, 0.8, 0.38, 0.16, 0.075, 0.04, 0.019, 0.007, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.003, 0.006, 0.009, 0.01400, 0.021, 0.03, 0.04,
0.048, 0.063, 0.075, 0.085, 0.12, 0.119, 0.12, 0.09, 0.065, 0.051, 0.028, 0.018,
0.015, 0.012, 0.01, 0.008, 0.007, 0.006, 0.005, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0 },
{ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.15, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.35, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.3, 0.02, 0.0002, 0.00011, 0.00001, 0.05,
0.011, 0.005, 0.0006, 0.0, 0.005, 0.13, 0.04, 0.06, 0.13, 0.001, 0.0014, 0.0001,
0.00001, 0.00001, 0.0001, 0.001, 4.3, 0.2, 21.0, 0.13, 1.0, 0.08, 0.001, 0.00038,
0.001, 0.0005, 0.00015, 0.00014, 0.00066, 100.0, 150.0, 0.13, 0.0095, 0.001,
0.8,
1.9, 1.3, 0.075, 0.01, 0.00195, 0.004, 0.29, 0.025 } };

static float wv[6]; /* Temporary wavelength array */
static float rf[6]; /* Temporary reflectivity array */
static float afs; /* Equation 3-12 */
static float alg; /* Equation 3-14 */
static float Am; /* Abbrev. for soldat.amass */
static float Amo; /* Abbrev. for ozone amount */
static float Amp; /* Abbrev. for soldat.ampress */
static float Ao; /*Abbrev. for ozone adjustment */
static float Au; /* Abbrev. for uniformly mixed gases */
static float Aw; /* Abbrev. for water vapor adjustment */
static float bfs; /* Equation 3-13 */
static float c=2.9979244e14; /* Used to calculate photon flux */
static float c1, c2, c3, c4, c5, c6; /* general coefficients */
static float ci; /* cosine of incidence angle */
static float cons=5.0340365e14; /* Used to calculate photon flux */
static float ct; /* cosine of specdat.tilt */
static float cz; /* cosine of the zenith angle */
static float daer; /* Equation 3-6, aerosol acattering component

*/
static float dir; /*temporary direct normal energy value */
static float dif; /* temporary diffuse energy value */
static float dray; /* Equation 3-5, Rayleigh scattering component

*/
static float drgd; /* Equation 3-7, multiple reflection, ground & air

*/
static float dtot; /* temporary total energy value */
static float e; /* energy in electron volts */
static float evolt=1.6021891e-19; /* Joules per electron-volt */
static float fs; /* Equation 3-11 */
static float fsp; /* Fs[prime], Equation 3-15 */
static float h=6.6261762e-34; /* Used to calculate photon flux */
static float H0; /* Abbrev. for horizontal extraterrestrial

spectrum */
static float omeg=0.945; /* Single scattering albedo, 0.4 microns */
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static float omegl; /* Equation 3-16; omega-lamda; single-
scattering albedo */

static float omegp=0.095; /* Wavelength variation factor */
static float O3; /* Abbrev. for ozone */
static float ozone; /* ozone amount */
static float rho; /* interpolated specdat.spcrfl for specific

wavelength */
static float rhoa; /* Equation 3-8; sky reflectivity */
static float s1, s2, s3; /* sine coefficients */
static float Ta, Taa, Taap, Tas, Tasp, To, Tr, Trp, Tu, Tup, Tw, Twp; /* Transmissivities */
static float W; /* Abbrev. for soldat.S_watvap */
static float wvl; /* Abbrev. for wavelength number */
static float check; /* Check value*/
static int track; /* tracking/fixed tilt switch */
static int nr; /* indicates the wavelength range */
static int i; /* Loop counter */
static int retval; /* solpos return code */
static int k; /* Total FS_TOA irradiance*/
//Correcting Extraterrstrial spectrum with our FS_TOA.
k=0.175*A[1][0];
for(i=1;i<122;i++)

k+=(A[0][i]-A[0][i-1])*A[1][i];
radiacio_S();
for(i=0;i<122;i++)
{

A[1][i]=A[1][i]*(spa.FS_TOA/k);
}
/* Check for silly inputs */

if ( spa.tau500 > 10.0 || spa.tau500 < 0.0 )
{
printf ( "*** S_spectral2 . tau500 should not be %f\n", spa.tau500 );
return ( -1 );

}
if ( spa.watvap > 100.0 || spa.watvap < 0.0 )
{
printf ( "*** S_spectral2 . atvap should not be %f\n", spa.watvap );
return ( -1 );

}
if ( spa.assym >= 1.0 || spa.assym <= 0.0 )
{
printf ( "*** S_spectral2 . assym should not be %f\n", spa.assym );
return ( -1 );

}
/* Define constants. */
e=(h*c)/evolt;
/* Angles of incidence and tilt angles must be preset */
track=0;
if(fabs(spa.tilt)>180.0)

track=1;
/* Find the sun */
spa.cosinc=cos(deg2rad(spa.zenith))*cos(deg2rad(spa.tilt))+sin(deg2rad(spa.zenith))*sin

(deg2rad(spa.tilt))*(cos(deg2rad(spa.azimuth180))*cos(deg2rad(spa.azm_rotation))+sin
(deg2rad(spa.azimuth180))*sin(deg2rad(spa.azm_rotation)));

ci=spa.cosinc;
if(track)
{
spa.tilt=spa.zenith;
ci=1.0;

}
ct=cos(deg2rad(spa.tilt));
cz=cos(deg2rad(spa.zenith));
/* Initialize defaults */
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if(spa.alpha_atm<0)
spa.alpha_atm=1.14;

if(spa.spcrfl[0]<0.0)
{
spa.spcwvr[0]=0.3;
spa.spcwvr[1]=0.7;
spa.spcwvr[2]=0.8;
spa.spcwvr[3]=1.3;
spa.spcwvr[4]=2.5;
spa.spcwvr[5]=4.0;
spa.spcrfl[0]=0.2;
spa.spcrfl[1]=0.2;
spa.spcrfl[2]=0.2;
spa.spcrfl[3]=0.2;
spa.spcrfl[4]=0.2;
spa.spcrfl[5]=0.2;

}
for(i=0;i<6;++i)
{
wv[i]=spa.spcwvr[i];
rf[i]=spa.spcrfl[i];

}
if(spa.ozone<0)
{
if(spa.latitude>=0)

{
c1=150.0;
c2=1.28;
c3=40.0;
c4=-30.0;
c5=3.0;
c6=0.0;
if(spa.longitude > 0)
c6=20.0;

}
else

{
c1=100.0;
c2=1.5;
c3=30.0;
c4=152.625;
c5=2.0;
c6=-75.0;

}
s1=sin(0.9865*(spa.daynum+c4)/raddeg);
s2=sin(c5*(spa.longitude+c6)/raddeg);
s3=sin(c2*spa.latitude/raddeg);
O3=0.235+(c1+c3*s1+ 20.0*s2)*pow(s3,2)/1000.0;

}
else
O3=spa.ozone;

/* Equation 3-14 */
alg=log(1.0-spa.assym);
/* Equation 3-12 */
afs=alg*(1.459+alg*(0.1595+alg*0.4129));
/* Equation 3-13 */
bfs=alg*(0.0783+alg*(-0.3824-alg*0.5874));
/* Equation 3-15 */
fsp=1.0-0.5*exp((afs+bfs/1.8)/1.8);
/* Equation 3-11 */
fs=1.0-0.5*exp((afs+bfs*cz)*cz);
/* Ozone mass */



Influència del terreny en les condicions d'estabilitat atmosfèrica. Aplicació a l'àrea de l'aeroport de Sabadell 70

Amo=1.003454/sqrt(pow(cz,2)+0.006908);
// Call function to calculate the relative optical mass and the pressure corrected air mass.
calc_mass_press(&Am, &Amp);
W=spa.watvap;
/* Current wavelength range */
nr=1;
/* MAIN LOOP: step through the wavelengths */
for(i=0;i<122;++i)
{
/* Input variables */
wvl=A[0][i];
H0=A[1][i];
Aw=A[2][i];
Ao=A[3][i];
Au=A[4][i];
/* ETR spectrum */

/*Earth radius vector*/
spa.erv=1.000110 + 0.034221*cos(0.0174532925*spa.a_d) + 0.001280*sin
(0.0174532925*spa.a_d)+(0.000719*cos(0.34906585*spa.a_d) + 0.000077*sin
(0.34906585*spa.a_d));
H0*=spa.erv;

spa.specetr[i]=H0;
/* Equation 3-16 */
omegl=omeg*exp(-omegp*pow(log(wvl/0.4),2));
/* Equation 2-7 */
c1=spa.tau500*pow(wvl*2.0,-spa.alpha);
/* Advance to the next wavelength range? */
if(wvl>wv[nr])
++nr;

/* Equation 2-4 */
Tr=exp(-Amp/(pow(wvl,4)*(115.6406-1.3366/pow(wvl,2))));
/* Equation 2-9 */
To=exp(-Ao*O3*Amo);
/* Equation 2-8 */
Tw=exp(-0.2385*Aw*W*Am/pow((1.0 + 20.07*Aw*W*Am),0.45));
/* Equation 2-11 */
Tu=exp(-1.41*Au*Amp/pow((1.0 + 118.3*Au*Amp),0.45));
/* Equation 3-9 */
Tas=exp(-omegl*c1*Am);
/* Equation 3-10 */
Taa=exp((omegl - 1.0)*c1*Am);
/* Equation 2-6, sort of */
Ta=exp(-c1*Am);
/* Equation 2-4; primed airmass M = 1.8 (Section 3.1) */
Trp=exp(-1.8/(pow(wvl,4)*(115.6406 - 1.3366/pow(wvl,2))));
/* Equation 2-8; primed airmass M = 1.8 (Section 3.1) affects coefficients */
Twp=exp(-0.4293*Aw*W/pow((1.0 + 36.126*Aw*W),0.45));
/* Equation 2-11; primed airmass M = 1.8 (Section 3.1) affects coefficients */
Tup=exp(-2.538*Au/pow((1.0 + 212.94*Au),0.45));
/* Equation 3-9; primed airmass M = 1.8 (Section 3.1) */
Tasp=exp(-omegl*c1*1.8);
/* Equation 3-10; primed airmass M = 1.8 (Section 3.1) */
Taap=exp((omegl - 1.0)*c1*1.8);
/*........... Direct energy .............*/
/* Temporary variable */
c2=H0*To*Tw*Tu;
/* Equation 2-1 */
dir=c2*Tr*Ta;
/*........... Diffuse energy .............*/
/* Temporary variables */
c2*=cz*Taa;
c3=(rf[nr]-rf[nr-1])/(wv[nr]-wv[nr-1]);
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/* Equation 3-17; c4 = Cs */
c4=1.0;
if(wvl<=0.45)
c4=pow((wvl + 0.55),1.8);

/* Equation 3-8 */
rhoa=Tup*Twp*Taap*(0.5*(1.0-Trp)+(1.0-fsp)*Trp*(1.0-Tasp));
/* Interpolated ground reflectivity */
rho=c3*(wvl-wv[nr-1])+rf[nr-1];
/* Equation 3-5 */
dray=c2*(1.0-pow(Tr,0.95))/2.0;
/* Equation 3-6 */
daer = c2 * pow (Tr,1.5) * ( 1.0 - Tas ) * fs;
/* Equation 3-7 */
drgd=(dir*cz+dray+daer)*rho*rhoa/(1.0 - rho*rhoa);
/* Equation 3-1 */
dif=(dray+daer+drgd)*c4;
/*........... Global (total) energy .............*/
dtot=dir*cz+dif;
/*........... Tilt energy, if applicable */
if(spa.tilt>1.0e-4)

{
/* Equation 3-18 without the first (direct-beam) term */

c1=dtot*rho*(1.0-ct)/2.0;
c2=dir/H0;
c3=dif*c2*ci/cz;
c4=dif*(1.0-c2)*(1.0+ct)/2.0;
dif=c1+c3+c4;

/* Equation 3-18, including first term */
dtot=dir*ci+dif;

}
/* Adjust the output according to the units requested */

spa.specx[i]=wvl;
spa.specglo[i]=dtot;
spa.specdir[i]=dir;
spa.specdif[i]=dif;

}
spa.x_spec=0.175*A[1][0];
for(i=1;i<122;i++)

spa.x_spec+=(A[0][i]-A[0][i-1])*spa.specx[i];
spa.global_spec=0.175*A[1][0];
for(i=1;i<122;i++)

spa.global_spec+=(A[0][i]-A[0][i-1])*spa.specglo[i];
spa.direct_spec=0.175*A[1][0];
for(i=1;i<122;i++)

spa.direct_spec+=(A[0][i]-A[0][i-1])*spa.specdir[i];
spa.difuse_spec=0.175*A[1][0];
for(i=1;i<122;i++)

spa.difuse_spec+=(A[0][i]-A[0][i-1])*spa.specdif[i];
return(spa.global_spec);

}
void S_spec_init()
{

float ini_spcrfl[6]={0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2}; /* Input reflectivities */
float ini_spcwvr[6]={0.3,0.7,0.8,1.3,2.5,4.0}; /* Input reflectivity wavelengths */
int i;
spa.alpha=1.14; /* Power on Angstrom turbidity */
spa.assym=0.65; /* Aerosol assymetry factor (rural assumed) */
spa.ozone=-1.0; /* Atmospheric ozone (cm); -1.0 = let S_spectral2 calculate it */
spa.tau500=0.5; /* Aerosol optical depth at 0.5 microns, base e -- Valor mitjà*/
spa.watvap=3,7; /* Precipitable water vapor (cm) -- Integral de l'atmósfera de la

humitat específica*pressió -- Dada mitjana*/
spa.assym=0.65; // Aerosol assymetry DEFAULT 0.65 (rural assumed)
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spa.ozone=-1; // Atmospheric ozone (-1.0 = let S_spectral2 calculate it)
spa.atmos_refract=0.5667; //Atmospheric refraction at sunrise and sunset.
spa.alpha_atm=1.14; // Power on Angstrom DEFAULT 1.14
for(i=0;i<6;i++)
{

spa.spcrfl[i]=ini_spcrfl[i]; /* Input reflectivities */
spa.spcwvr[i]=ini_spcwvr[i]; /* Input reflectivity wavelengths */

}
}
void calculate_geocentric_sun_right_ascension_and_declination()
{

double x[TERM_X_COUNT];
spa.jc = julian_century(spa.jd);
spa.jde = julian_ephemeris_day(spa.jd, spa.delta_t);
spa.jce = julian_ephemeris_century(spa.jde);
spa.jme = julian_ephemeris_millennium(spa.jce);
spa.l = earth_heliocentric_longitude(spa.jme);
spa.b = earth_heliocentric_latitude(spa.jme);
spa.r = earth_radius_vector(spa.jme);
spa.theta = geocentric_longitude(spa.l);
spa.beta = geocentric_latitude(spa.b);
x[TERM_X0] = spa.x0 = mean_elongation_moon_sun(spa.jce);
x[TERM_X1] = spa.x1 = mean_anomaly_sun(spa.jce);
x[TERM_X2] = spa.x2 = mean_anomaly_moon(spa.jce);
x[TERM_X3] = spa.x3 = argument_latitude_moon(spa.jce);
x[TERM_X4] = spa.x4 = ascending_longitude_moon(spa.jce);
nutation_longitude_and_obliquity(spa.jce, x, &(spa.del_psi), &(spa.del_epsilon));
spa.epsilon0 = ecliptic_mean_obliquity(spa.jme);
spa.epsilon = ecliptic_true_obliquity(spa.del_epsilon, spa.epsilon0);
spa.del_tau = aberration_correction(spa.r);
spa.lamda = apparent_sun_longitude(spa.theta, spa.del_psi, spa.del_tau);
spa.nu0 = greenwich_mean_sidereal_time (spa.jd, spa.jc);
spa.nu = greenwich_sidereal_time (spa.nu0, spa.del_psi, spa.epsilon);
spa.alpha = geocentric_sun_right_ascension(spa.lamda, spa.epsilon, spa.beta);
spa.delta = geocentric_sun_declination(spa.beta, spa.epsilon, spa.lamda);

}
int validate_inputs()
{

if ((spa.year < -2000) || (spa.year > 6000)) return 1;
if ((spa.month < 1 ) || (spa.month > 12 )) return 2;
if ((spa.day < 1 ) || (spa.day > 31 )) return 3;
if ((spa.hour < 0 ) || (spa.hour > 24 )) return 4;
if ((spa.minute < 0 ) || (spa.minute > 59 )) return 5;
if ((spa.second < 0 ) || (spa.second > 59 )) return 6;
if ((spa.pressure < 0 ) || (spa.pressure > 5000)) return 12;
if ((spa.temperature <= -273) || (spa.temperature > 6000)) return 13;
if ((spa.hour == 24 ) && (spa.minute > 0 )) return 5;
if ((spa.hour == 24 ) && (spa.second > 0 )) return 6;
if (fabs(spa.delta_t) > 8000 ) return 7;
if (fabs(spa.timezone) > 12 ) return 8;
if (fabs(spa.longitude) > 180 ) return 9;
if (fabs(spa.latitude) > 90 ) return 10;
if ( spa.elevation < -6500000) return 11;
if (fabs(spa.tilt) > 360) return 14;
if (fabs(spa.azm_rotation) > 360) return 15;
if (fabs(spa.atmos_refract) > 10 ) return 16;
return 0;

}
void calc_time() //Get actual time to determinate Sun-Earth relative position.
{

//Declare time structure.
float t;
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struct tm *ara;
time_t tval;
tval=time(NULL);
ara=localtime(&tval);
//Pass time valors to spa_data struct.
spa.year=(ara->tm_year+1900);
spa.month=(ara->tm_mon+1);
spa.day=ara->tm_mday;
spa.hour=ara->tm_hour;
spa.minute=ara->tm_min;
spa.second=ara->tm_sec;
spa.timezone=ara->tm_gmtoff/3600;
spa.daynum=ara->tm_yday;
spa.year=2007;
spa.month=1;
spa.day=1;
spa.hour=14;
spa.minute=0;
spa.second=0;
spa.timezone=1;
spa.daynum=1;
//Calculate the second of the year.
t=spa.year+1*86400+spa.hour*3600+spa.minute*60+spa.second;
//Calculate day angle
spa.a_d=(t*2*PI)/31556926;

}
void data_input() //We get the constant parameters of study area.
{

spa.latitude=41.52090211; //Latitude at LELL.
spa.longitude=2.105028306; //Longitude at LELL.
spa.elevation=148; //Elevation at LELL.
spa.delta_t=71.184; //TT-UT1=32.184-(UT1-TAI)
spa.pressure=1013; //Pressure at LELL. This value must be actualitzated for

acurated measurements.
spa.tilt=0; //Orientation of studied surface.
spa.azm_rotation=0; //Surface azimuth rotation. Each cell must have it's own

value.
}
void print_out()
{

printf("\n FINAL OUTPUTS");
printf("\n Zenith = %lf",spa.zenith);
printf("\n Azimuth 180 = %f",spa.azimuth180);
printf("\n Azimuth = %f",spa.azimuth);
printf("\n Incidence = %f",spa.incidence);
//printf("\n Sun transit = %f",spa.suntransit);
printf("\n Sunrise = %f",spa.sunrise);
printf("\n Sunset = %f",spa.sunset);
printf("\n year = %f",spa.year);
printf("\n month = %f",spa.month);
printf("\n day = %d",spa.day);
printf("\n daynum = %d",spa.daynum);
printf("\n hour = %d",spa.hour);
printf("\n minute = %d",spa.minute);
printf("\n Second = %d",spa.second);
//printf("\n a_d = %f",spa.a_d);
//printf("\n delta_t = %f",spa.delta_t);
//printf("\n timezone = %f",spa.timezone);
printf("\n longitude = %f",spa.longitude);
printf("\n latitude = %f",spa.latitude);
printf("\n elevation = %f",spa.elevation);
printf("\n pressure = %f",spa.pressure);
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printf("\n azm_rotation = %f",spa.azm_rotation);
printf("\n atmos_refract = %f",spa.atmos_refract);
/*printf("\n alpha_atm = %f",spa.alpha_atm);
printf("\n assym = %f",spa.assym);
printf("\n ozone = %f",spa.ozone);
printf("\n spcrfl[6] = %f",spa.spcrfl[6]);
printf("\n spcwvr[6] = %f",spa.spcwvr[6]);
printf("\n tau500 = %f",spa.tau500);
printf("\n tilt = %f",spa.tilt);
printf("\n watvap = %f",spa.watvap);
printf("\n jd = %lf",spa.jd);
printf("\n jc = %f",spa.jc);
printf("\n jde = %f",spa.jde);
printf("\n jde = %f",spa.jce);
printf("\n jme = %f",spa.jme);
printf("\n l = %f",spa.l);
printf("\n b = %f",spa.b);
printf("\n r = %f",spa.r);
printf("\n theta = %f",spa.theta);
printf("\n beta = %f",spa.beta);
printf("\n x0 = %f",spa.x0);
printf("\n x1 = %f",spa.x1);
printf("\n x2 = %f",spa.x2);
printf("\n x3 = %f",spa.x3);
printf("\n x4 = %f",spa.x4);
printf("\n del_psi = %f",spa.del_psi);
printf("\n del_epsilon = %f",spa.del_epsilon);
printf("\n epsilon0 = %f",spa.epsilon0);
printf("\n epsilon = %f",spa.epsilon);
printf("\n del_tau = %f",spa.del_tau);
printf("\n lamda = %f",spa.lamda);
printf("\n nu0 = %f",spa.nu0);
printf("\n nu = %f",spa.nu);
printf("\n alpha = %f",spa.alpha);
printf("\n delta = %f",spa.delta);
printf("\n h = %f",spa.h);
printf("\n xi = %f",spa.xi);
printf("\n del_alpha = %f",spa.del_alpha);
printf("\n delta_prime = %f",spa.delta_prime);
printf("\n alpha_prime = %f",spa.alpha_prime);
printf("\n h_prime = %f",spa.h_prime);
printf("\n e0 = %f",spa.e0);
printf("\n del_e = %f",spa.del_e);
printf("\n e = %f",spa.e);
printf("\n eot = %f",spa.eot);
printf("\n srha = %f",spa.srha);
printf("\n ssha = %f",spa.ssha);
printf("\n sta = %f",spa.sta);
printf("\n erv = %f",spa.erv);*/
printf("\n cosinc = %f",spa.cosinc);
printf("\n specdif = %f",spa.specdif[50]);
printf("\n specdir = %f",spa.specdir[50]);
printf("\n Specetr = %f",spa.specetr[50]);
printf("\n specglo = %f",spa.specglo[50]);
printf("\n specx = %f",spa.specx[50]);
printf("\n FS_TOA = %f",spa.FS_TOA);
printf("\n Global spectrum: %f",spa.global_spec);
printf("\n Direct spectrum %f",spa.direct_spec);
printf("\n Difuse spectrum %f",spa.difuse_spec);
printf("\n X Spectrum: %f",spa.x_spec);

}
int spa_calculate() //Main function for solar radiation calcuations
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{
int result, k=0, i, j, I, ch, J, az2, cat, t, az, t2[31]={700, 730, 800, 830, 900, 930, 1000, 1030,
1100, 1130, 1200, 1230, 1300, 1330, 1400, 1430, 1500, 1530, 1600, 1630, 1700, 1730,
1800, 1830, 1900, 1930, 2000, 2030, 2100, 2130, 2200};
float x, y, alfa2, NRG, Rn, az3, check;
float temp[31]={26.4, 27.6, 27.9, 28.8, 29.3, 30.0, 30.7, 31.0, 31.2, 30.8, 31.1, 31.1, 30.7,
30.5, 30.7, 30.4, 30.1, 30.3, 29.9, 29.3, 27.2, 26.2, 25.6, 25.4, 25.3, 25.3, 25.4, 25.4, 24.9,
24.8, 24.8};
float alb[25]={0.183, 0.216, 0.209, 0.194, 0.151, 0.141, 0.168, 0.156, 0.153, 0.166, 0.208,
0.182, 0.163, 0.181, 0.180, 0.170, 0.202, 0.173, 0.178, 0.202, 0.199, 0.142, 0.05, 0.148,
0.72};
float ndvi[25]={0.22, 0.33, 0.35, 0.4, 0.54, 0.45, 0.56, 0.33, 0.37, 0.56, 0.26, 0.46, 0.18,
0.59, 0.5, 0.29, 0.3, 0.31, 0.61, 0.18, 0.27, 0.38, 0, 0.28, -0.1};
float emi[25]={0.95, 0.96, 0.97, 0.97, 0.99, 0.98, 0.99, 0.97, 0.97, 0.99, 0.98, 0.98, 0.96,
0.99, 0.98, 0.96, 0.96, 0.96, 0.99, 0.94, 0.95, 0.97, 0.98, 0.96, 0.98};
float iner[25]={0.07, 0.06, 0.06, 0.07, 0.09, 0.08, 0.08, 0.07, 0.07, 0.09, 0.05, 0.09, 0.06,
0.09, 0.07, 0.06, 0.06, 0.07, 0.12, 0.06, 0.06, 0.07, 0.07, 0.07, 0.2};
data_input(); //Getting the constant parameters.
spa.year=2007;
spa.month=7;
spa.day=15;
spa.hour=7;
spa.minute=0;
spa.second=0;
spa.timezone=2;
spa.daynum=196;
for(k=0; k<31; k++)
{

spa.temperature=temp[k]; //Temperature at LELL. This value must be
actualitzated for acurated measurements.

//Calculate the second of the year.
t=spa.daynum*86400+spa.hour*3600+spa.minute*60+spa.second;
//Calculate day angle
spa.a_d=(t*2*PI)/31556926;
calc_time(); //Getting date and time to determiante Sun-Earth

relative position.
//result=validate_inputs(); //Checking that aren't silly inputs
char nom[100]= "/Users/usuario/Desktop/TFC/Simulacions/", ext[100]= ".txt", num
[100];
sprintf(num,"%d", t2[k]); //float to string
strcat(nom, num);
strcat(nom, ext);
FILE *fp_relleu, *fp_h_v, *fp_cat, *fout;
fout=fopen(nom, "w");
fp_relleu=fopen("/Users/usuario/Desktop/TFC/terreny/jj2.txt", "r"); //Opening tilt &
azimuth input file.
fp_h_v=fopen("/Users/usuario/Desktop/TFC/dadeshv.txt", "r"); //Opening
horitzó artificial input file.
fp_cat=fopen("/Users/usuario/Desktop/TFC/Ortofotos/Documents finals/categories
xy2.txt", "r"); //Opening cat input file.
if(fout==NULL || fp_relleu==NULL || fp_h_v==NULL || fp_cat==NULL)
{

printf("\nERROR OBRINT EL FITXER");
exit(0);

}
spa.jd=julian_day(spa.year,spa.month, spa.day,
spa.hour,spa.minute,spa.second,spa.timezone); //Searching julian day
calculate_geocentric_sun_right_ascension_and_declination();
spa.h =observer_hour_angle(spa.nu,spa.longitude,spa.alpha);
spa.xi=sun_equatorial_horizontal_parallax(spa.r);
sun_right_ascension_parallax_and_topocentric_dec(spa.latitude,spa.elevation,spa.xi,
spa.h,spa.delta,&(spa.del_alpha),&(spa.delta_prime));



Influència del terreny en les condicions d'estabilitat atmosfèrica. Aplicació a l'àrea de l'aeroport de Sabadell 76

spa.alpha_prime=topocentric_sun_right_ascension(spa.alpha,spa.del_alpha);
spa.h_prime =topocentric_local_hour_angle(spa.h,spa.del_alpha);
spa.e0 =topocentric_elevation_angle(spa.latitude,spa.delta_prime, spa.h_prime);
spa.del_e =atmospheric_refraction_correction(spa.pressure,spa.temperature,
spa.e0);
spa.e =topocentric_elevation_angle_corrected(spa.e0,spa.del_e);
spa.zenith =topocentric_zenith_angle(spa.e);
spa.azimuth180=topocentric_azimuth_angle_neg180_180(spa.h_prime,spa.latitude,
spa.delta_prime);
spa.azimuth =topocentric_azimuth_angle_zero_360(spa.azimuth180);
spa.incidence =90-surface_incidence_angle(spa.zenith,spa.azimuth180,
spa.azm_rotation,spa.tilt);
//calculate_eot_and_sun_rise_transit_set(spa);
for (i=0; i<666; i++)
{

for(j=0; j<666; j++)
{

fscanf(fp_cat, "%d %d %d", &I, &J, &cat);
cat=cat-1;
if(i!=I || j!=J)

printf("Err coord a %d %d", i, j);
fscanf(fp_relleu, "%d %d %f %f", &I, &J, &spa.tilt, &spa.azm_rotation);
if(i!=I || j!=J)

printf("Err coord a %d %d", i, j);
for (az=0; az<49; az++)
{

fscanf(fp_h_v, "%d %d %d %f", &I, &J, &az2, &alfa2);
az3=az2;
if(i!=I || j!=J)

printf("Err coord a %d %d", i, j);
if((az3-spa.azimuth)<2.5 && (spa.azimuth-az3)<2.5)
{

S_spec_init();
check=S_spectral2();
if(alfa2>spa.e)
{

Rn=(1-alb[cat])*spa.difuse_spec+emi[cat]*(0.878 – 1)
*5.66961e-5 * pow(temp[k], 4)-(4*emi[cat]*5.66961e-
5*pow(temp[k], 3)*2);
//spa.incidence=0;

}
else
{

Rn=(1-alb[cat])*spa.global_spec+emi[cat]*(0.878 – 1)
*5.66961e-5 * pow(temp[k], 4)-(4*emi[cat]*5.66961e-
5*pow(temp[k], 3)*2);

}
}

}
//Rn=(1-alb[cat])*spa.global_spec+emi[cat]*(0.878 - 1)*5.66961e-5 * pow
(temp[k], 4)-(4*emi[cat]*5.66961e-5*pow(temp[k], 3)*2);
NRG=Rn-(Rn*(0.05+(1-ndvi[cat])*0.265))-((1.225*1.005*2)/80)-(28.3*
(6.1*ndvi[cat]+(1-ndvi[cat])*1.13));
x=I*30+415360;
y=(-J*30)+4587151,5;
fprintf(fout, "\n%f %f %f", x, y, NRG);
//printf("\n %d %d DONE", i, j);

}
}
fclose(fp_relleu);
fclose(fp_h_v);
fclose(fp_cat);
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fclose(fout);
printf("\n %d done azimuth %f, %f", k, spa.azimuth, spa.zenith);
spa.minute=spa.minute+30;
if(spa.minute>30)
{

spa.minute=0;
spa.hour=spa.hour+1;

}
}
return result;

}
// Projecte Final de Carrera
// Created by Nil Angli on 08/01/06.
#import <Cocoa/Cocoa.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <calc_sol.h>
int main()
{

int a, t, t2=810, result;

S_spec_init();
a=spa_calculate();
printf("\nC√†lculs d'√≤rbita -> %d",a);
printf("\nC√†lculs d'atm√≥sfera -> %d",a);
print_out();
return 0;

}

8.1.2. Tractament de les ortofotos

#import <Cocoa/Cocoa.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "string.h"
#define N 100
int main()
{

float x, y, vf[666][666];
int i, j, c, p, vi[666][666], a[26]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int dades[60][5]={
{285115, 106, 20, 0, 0},
{285116, 106, 78, 0, 20},
{285117, 104, 77, 0, 98},
{285118, 104, 76, 0, 175},
{285119, 103, 79, 0, 251},
{285120, 103, 76, 0, 330},
{285121, 101, 77, 0, 406},
{285122, 101, 77, 0, 483},
{285123, 99, 78, 0, 560},
{285124, 98, 28, 0, 638},
{286115, 117, 21, 106, 0},
{286116, 115, 79, 106, 21},
{286117, 117, 76, 104, 100},
{286118, 115, 77, 104, 176},
{286119, 116, 77, 103, 253},
{286120, 115, 78, 103, 330},
{286121, 117, 77, 101, 408},
{286122, 115, 76, 101, 485},
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{286123, 117, 77, 99, 561},
{286124, 116, 28, 98, 638},
{287115, 115, 23, 223, 0},
{287116, 117, 77, 221, 23},
{287117, 115, 78, 221, 100},
{287118, 117, 77, 219, 178},
{287119, 115, 76, 219, 255},
{287120, 116, 77, 218, 331},
{287121, 115, 78, 218, 408},
{287122, 117, 77, 216, 486},
{287123, 115, 77, 216, 563},
{287124, 117, 26, 214, 640},
{288115, 115, 25, 338, 0},
{288116, 115, 76, 338, 25},
{288117, 117, 77, 336, 101},
{288118, 115, 78, 336, 178},
{288119, 117, 77, 334, 256},
{288120, 115, 77, 334, 333},
{288121, 116, 76, 333, 410},
{288122, 115, 79, 333, 486},
{288123, 117, 76, 331, 565},
{288124, 115, 25, 331, 641},
{289115, 116, 25, 453, 0},
{289116, 115, 78, 453, 25},
{289117, 115, 77, 453, 103},
{289118, 117, 76, 451, 180},
{289119, 115, 77, 451, 256},
{289120, 117, 78, 449, 333},
{289121, 115, 79, 449, 411},
{289122, 116, 76, 448, 490},
{289123, 116, 77, 448, 566},
{289124, 118, 23, 446, 643},
{290115, 97, 26, 569, 0},
{290116, 98, 77, 568, 26},
{290117, 98, 77, 568, 103},
{290118, 98, 78, 568, 180},
{290119, 100, 77, 566, 258},
{290120, 100, 76, 566, 335},
{290121, 102, 79, 564, 411},
{290122, 102, 76, 564, 490},
{290123, 102, 77, 564, 566},
{290124, 102, 23, 564, 643},
};
FILE *fout;
fout=fopen("/Users/usuario/Desktop/TFC/Ortofotos/Ortofotos text/albedos int.txt", "w"); //
Fitxer de sortida
if(fout==NULL)

{
printf("\nERROR OBRINT EL FITXER DE SORTIDA");
exit(0);

}
for(p=0;p<60;p++) //Bucle de totes les ortofotos
{

char nom[N]= "/Users/usuario/Desktop/TFC/Ortofotos/Ortofotos text/", ext[N]= ".txt",
num[N];
sprintf(num,"%d", dades[p][0]); //Convertim el n√∫mero del fitxer en car√†cters
strcat(nom, num); //Concatenem l'adre√ßa del fitxer i el n√∫mero del fitxer
strcat(nom, ext); //Concatenem l'adre√ßa del fitxer i lextenci√≥ del fitxer
FILE *fp;
fp=fopen(nom, "r"); //Fitxer de lectura
if(fp==NULL) //Comprovem que el fitxer s'obre b√©.
{
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printf("\nERROR OBRINT EL FITXER %d", dades[p][0]);
exit(0);

}
c=0;
for(i=dades[p][3]; i<(dades[p][3]+dades[p][1]); i++)
{

for(j=dades[p][4]; j<(dades[p][4]+dades[p][2]); j++)
{

fscanf(fp, "%d",&vi[i][j]);
if(vi[i][j]<1 || vi[i][j]>25)//Comprovem coher√®ncia del valor
{

if((j-1)>=0 && vi[i][j-1]>0 && vi[i][j-1]<26)
{

vi[i][j]=vi[i][j-1];
printf("\nWarning: El valor %f de la posici√≥ (%d,%d) s'ha
canviat pel de la posici√≥ anterior %f a la ortofoto %d", vi[i][j+1],
i, j, vi[i][j], dades[p][0]);
c++;

}
else
printf("\nERROR: NUMERACI√ì INCORRECTE A LA POSICI√ì (%
d,%d)de la ortofoto %d", i, j, dades[p][0]);

}
else
c++;

}
}
if (c==(dades[p][1]*dades[p][2]))

printf("\n%d correcte", dades[p][0]);
else
printf("\nERROR: REVISAR %d, no coincideixen numeracions", dades[p][0]);
fclose (fp);

}
for(i=0;i<666;i++)
{

for(j=0;j<666;j++)
{

x=i*30+415360;
y=j*30+4587151,5;
if(vi[i][j]==0)

vi[i][j]=10;
vf[i][j]=vi[i][j];
fprintf(fout, "\n%f %f %d", x, y, vi[i][j]);
a[vi[i][j]]++;

}
}
printf("\n 0: %d\n 1: %d\n 2: %d\n 3: %d\n 4: %d\n 5: %d\n 6: %d\n 7: %d\n 8: %d\n 9: %

d\n 10: %d\n 11: %d\n 12: %d\n 13: %d\n 14: %d\n 15: %d\n 16: %d\n 17: %d\n 18: %d\n 19: %
d\n 20: %d\n 21: %d\n 22: %d\n 23: %d\n 24: %d\n 25: %d\n 26: %d", a[0], a[1], a[2], a[3], a[4], a
[5], a[6], a[7], a[8], a[9], a[10], a[11], a[12], a[13], a[14], a[15], a[16], a[17], a[18], a[19], a[20], a
[21], a[22], a[23], a[24], a[25], a[26]);
return (1);
}

8.1.3. Obtenció de màxim gradient i azimut.

#import <Cocoa/Cocoa.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
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int i, j, X, Y, J;
float x, y, h, v[667][667], alfa=0, fi=0;
FILE *fp, *fout;
fp=fopen("/Users/usuario/Desktop/TFC/terreny/SPA_elevacions.txt", "r"); //Opening
input file.
fout=fopen("/Users/usuario/Desktop/TFC/terreny/jj.txt", "w");//Opening output file.
if(fp==NULL || fout==NULL)
//Cheking the open files.
{

printf("\nERROR OBRINT EL FITXER");
exit(0);

}
for(i=0; i<1870000; i++)
//Main bucle.
{

fscanf(fp, "%f %f %f",&x, &y, &h);
//Getting coordinates from input file.
if(x<=435350 && x>=415350)
//Longitude must be between this values.
{

if(y<=4607112 && y>=4587112)
//Latitude must be between this values.
{

//X=(x - 415360)/30;
//Defining new X axis.
//((Y= -(y - 4607101.593)/30;
//Defining new Y axis.
//v[X][Y]=h;
fprintf(fout, "%f %f %f\n", x, y, h); //Print the coordinates.

}
}

}
for(i=0; i<667; i++)
{

for(j=666; j>=0; j--)
{

fscanf(fp, "%f %f %f",&x, &y, &h);
v[i][j]=h;

}
}
for(i=0; i<667; i++)
{

for(j=666; j>=0; j--)
{

if(i<666 && j<666)
{

if(v[i][j]!=v[i+1][j] && v[i][j]!=v[i][j+1])
// Cheking that's not a flat surface.
{

alfa=90-((atan(900/(pow(pow((-30*(v[i+1][j]-v[i][j])),2)+pow((-30*(v[i]
[j+1]-v[i][j])),2),0.5))))*(180/pi)); // Calculate gradient
fi=atan((-30*(v[i][j+1]-v[i][j]))/(-30*(v[i+1][j]-v[i][j])))*(180/pi);
// Calculate gradient direction
if (v[i][j+1]<v[i][j])

fi=180-fi;
if(fi<0)

fi+=360;
}
else
{

alfa=0;
fi=0;
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}
}
//x=(i*30)+415360;
//y=(j*30)+4587121.5;
J=666-j;
fprintf(fout, "%d %d %f %f\n", i, J, alfa, fi);
//Print the coordinates.

}
}
/*.xyz for global mapper 7.0 */
for(i=0; i<666; i++)
// Main bucle.
{

for(j=0;j<666;j++)
{

fscanf(fp, "%f %f %f", &x, &y, &h);
x=i*30+415360;
y=(j*(-30))+4607101.593;
fprintf(fout, "%f %f %f\n", x, y, h);

}

}
printf("\nS'ha acabat la selecci√≥");
fclose(fp);
fclose(fout);

}

8.1.4. Calculs d'Horitzó visual

// Created by Nil Angli on 07/07/06.
#import <Cocoa/Cocoa.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#import <estructures.h>
int main()
{

int i, j, I, J, inf=0, supx, supy, c, t, a=0, b=666;
float D, DR, x, x1, x2, y, y1, y2, h, v0[667][667], cop, alfa, alfamax, azimuth;
FILE *fp, *fp2, *fout, *fout2;
fp=fopen("/Users/usuario/Desktop/TFC/Horitz√≥ visual/elevxhv.txt", "r");
//Opening input file.
fp2=fopen("/Users/usuario/Desktop/TFC/terreny/elev_lell20x20.txt", "r");
//Opening secundary input file.
fout=fopen("/Users/usuario/Desktop/TFC/Horitz√≥ visual/dades h_v.txt", "w");
//Opening output file.
fout2=fopen("/Users/usuario/Desktop/TFC/Horitz√≥ visual/pollaja.txt", "w");
if(fp==NULL || fout==NULL || fp2==NULL || fout2==NULL)

//Cheking the open files.
{

printf("\nERROR OBRINT EL FITXER");
exit(0);

}
/*Selecci√≥ de la finestra*/
for(i=0; i<72570; i++)
{

for(j=0; j<70110; j++)
{

fscanf(fp, "%f %f %f",&x, &y, &h);
//Getting coordinates from input file.
if(x<455350 && x>395350)
//Longitude must be between this values.
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{
if(y<4627112 && y>4567112)
//Latitude must be between this values.
{

fprintf(fout, "%f %f %f\n", x, y, h);
//Print the coordinates.

}
}

}
}
return(1);
//Obtenim les elevacions de la finestra activa
for(i=0;i<666;i++)
{

for(j=665;j>=0;j--)
{

fscanf(fp2, "%d %d %f", &i, &j, &v0[i][j]);
}

}
printf("\nACTIVE WINDOW INPUT -> OK!");*/
//Obtenim les dades de la finestra extesa
for(i=0;i<2001;i++)
{

for(j=2000;j>=0;j--)
{

fscanf(fp, "%f %f %f", &v[i].x[j], &v[i].y[j], &v[i].alt[j]);
if(v[i].x[j]>=415360 && v[i].x[j]<=435340)
{

if(v[i].y[j]>=4587122 && v[i].y[j]<=4607102)
{

v0[a][b]=v[i].alt[j];
b--;
if(b<0)
{

a++;
b=666;

}
}

}
}

}
j=1855;
for(i=0;i<1962;i++)
{

if(v[i].x[j]>=395350 && v[i].x[j]<=455350)
{

for(j=1855;j>=0;j--)
{

if(v[i].y[j]<=4627112 && v[i].y[j]>=4567112) //Longitude must be between
this values.
{

v0[a][b]=v[i].alt[j];
b++;
if(b>666)
{

b=0;
a++;

}
fprintf(fout2, "\n%d %d %f %f", a, b, v[i].x[j], v[i].y[j], v[i].alt[j]);

}
}

}
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}
printf("\nEXTENDED WINDOW INPUT -> OK!");
for(I=0;I<667;I++)
{

x1=I*30+415360;
for(J=0;J<667;J++)
{

y1=J*30+4587151,5;
azimuth=50;
while(azimuth<291)
{

D=50;
while(D<20001)
{

x2=x1+D*sin(((pi/180.0)*azimuth));
//Sumem la component horitzontal de la distancia
y2=y1+D*cos(((pi/180.0)*azimuth));
//Sumem la component vertical de la dist√†ncia tenint en compte que
al baixar de latitud hem de restar D.
supx=2000;
inf=0;
t=0;
c=(supx-inf)/2;
while(inf<supx && t==0)
{

if(((x2-v[c].x[0])>30 || (v[c].x[0]-x2)>30))
{

if(x2>v[c].x[0])
inf=c+1;

else
supx=c-1;

c=(inf+supx)/2;
}
else
{

t=1;
i=c;

}
}
//Seraching nearest cell to distance y2 to Y axis with binary
algorithm.
supy=2000;
inf=0;
t=0;
c=(supy-inf)/2;
while(inf<supy && t==0)
{

if(((y2-v[0].y[c])>30 || (v[0].y[c]-y2)>30))
{

if(y2>v[0].y[c])
inf=c+1;

else
supy=c-1;

c=(inf+supy)/2;
}
else
{

t=1;
j=c;

}
}
DR=pow((pow((v[i].x[0]-x1),2)+pow((v[0].y[j]-y1),2)),0.5);



Influència del terreny en les condicions d'estabilitat atmosfèrica. Aplicació a l'àrea de l'aeroport de Sabadell 84

h=v[i].alt[j]-(pow(DR,2)/(2*6371000))+(2.55e-8*pow(DR,2));
//Corrected visual heigh with terrestrial curvature and atmospheric
refraction.
if(h>v0[I][J])
{

cop=h-v0[I][J];
alfa=atan(cop/DR);
if(alfa>alfamax)

alfamax=alfa;
}
D+=50;

}
alfamax*=(180/pi);
fprintf(fout, "\n%d %d %f %f", I, J, azimuth, alfamax);
alfamax=0;
azimuth+=5;

}
}
printf("\n%d/666 completed", I);

}
return(1);

}
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8.2. Indexació i recalibració de ortofotos

Taula 8.1 Taula de recalibració de les ortofotos:
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8.3. Informe d'errors

A continuació trobem l'informe d'errors resultant de l'assignació de categories
de sòl a cada cel·la a partir dels fitxers txt.

[Session started at 2006-07-11 12:23:34 +0200.]

285115 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (105,96) s'ha canviat pel de la posició anterior
1 a la ortofoto 285116
Warning: El valor 0 de la posició (105,97) s'ha canviat pel de la posició anterior
1 a la ortofoto 285116
285116 correcte
285117 correcte
285118 correcte
285119 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (92,365) s'ha canviat pel de la posició anterior
2 a la ortofoto 285120
285120 correcte
285121 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (38,542) s'ha canviat pel de la posició anterior
4 a la ortofoto 285122
285122 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (9,603) s'ha canviat pel de la posició anterior 2
a la ortofoto 285123
285123 correcte
285124 correcte
286115 correcte
286116 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (204,149) s'ha canviat pel de la posició
anterior 23 a la ortofoto 286117
286117 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (212,218) s'ha canviat pel de la posició
anterior 23 a la ortofoto 286118
286118 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (147,320) s'ha canviat pel de la posició
anterior 9 a la ortofoto 286119
286119 correcte
286120 correcte
286121 correcte
286122 correcte
286123 correcte
286124 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (330,8) s'ha canviat pel de la posició anterior 2
a la ortofoto 287115
287115 correcte
287116 correcte
287117 correcte
287118 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (310,302) s'ha canviat pel de la posició
anterior 10 a la ortofoto 287119
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Warning: El valor 0 de la posició (314,323) s'ha canviat pel de la posició
anterior 23 a la ortofoto 287119
287119 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (296,369) s'ha canviat pel de la posició
anterior 9 a la ortofoto 287120
287120 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (224,436) s'ha canviat pel de la posició
anterior 6 a la ortofoto 287121
287121 correcte
287122 correcte
287123 correcte
287124 correcte
288115 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (447,40) s'ha canviat pel de la posició anterior
11 a la ortofoto 288116
288116 correcte
288117 correcte
288118 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (335,329) s'ha canviat pel de la posició
anterior 1 a la ortofoto 288119
288119 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (418,388) s'ha canviat pel de la posició
anterior 23 a la ortofoto 288120
288120 correcte
288121 correcte
288122 correcte
288123 correcte
288124 correcte
289115 correcte
289116 correcte
289117 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (529,204) s'ha canviat pel de la posició
anterior 1 a la ortofoto 289118
289118 correcte
289119 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (485,359) s'ha canviat pel de la posició
anterior 1 a la ortofoto 289120
Warning: El valor 0 de la posició (488,352) s'ha canviat pel de la posició
anterior 2 a la ortofoto 289120
Warning: El valor 0 de la posició (488,353) s'ha canviat pel de la posició
anterior 2 a la ortofoto 289120
Warning: El valor 0 de la posició (488,354) s'ha canviat pel de la posició
anterior 2 a la ortofoto 289120
Warning: El valor 0 de la posició (488,355) s'ha canviat pel de la posició
anterior 2 a la ortofoto 289120
Warning: El valor 0 de la posició (500,397) s'ha canviat pel de la posició
anterior 13 a la ortofoto 289120
289120 correcte
289121 correcte
289122 correcte
289123 correcte
289124 correcte
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290115 correcte
290116 correcte
290117 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (639,227) s'ha canviat pel de la posició
anterior 10 a la ortofoto 290118
290118 correcte
290119 correcte
290120 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (599,475) s'ha canviat pel de la posició
anterior 6 a la ortofoto 290121
290121 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (636,562) s'ha canviat pel de la posició
anterior 9 a la ortofoto 290122
290122 correcte
290123 correcte
Warning: El valor 0 de la posició (619,643) s'ha canviat pel de la posició
anterior 1 a la ortofoto 290124
290124 correcte
selec_ortofotos has exited with status 1.
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8.4. Propietats del sòl

Taula 8.1 Índex Emissivitat:
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Taula 8.2 Índex NDVI:
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Taula 8.2 Índex Inèrcia tèrmica:


