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

Capítol 2: El radar com a eina hidrològica. Mesura de pluja 5

Capítol 2:

El radar com a eina hidrològica. Mesura de pluja

1. Introducció

En aquest capítol abordarem principalment la problemàtica associada a la mesura de pluja amb
radar. Inicialment farem una breu exposició de la història del radar meteorològic, exposarem
quin és el paper del radar en el món de la hidrologia i quines virtuts presenta davant dels
mètodes tradicionals de mesura de la pluja. Seguidament es farà una descripció del principi de
mesura de pluja per radar i finalment una descripció general de les diverses fonts d’error
associades a la pròpia mesura, així com d’alguns dels mètodes més utilitzats de correcció
d’aquests errors.

2. Breu història del radar meteorològic

La història del radar està estretament lligada a la història de la ràdio. La paraula radar prové
dels vocables anglesos “RAdio Detection And Ranging”, que vol dir detecció a distància i
localització amb senyals de ràdio, entenent-se per ràdio senyals electromagnètics (Rinehart,
1997).

El desenvolupament inicial del radar es va produir conjuntament, per anglesos i americans
durant la Segona Guerra Mundial com un instrument per detectar i localitzar els avions
enemics. Un dels elements clau pel desenvolupament amb èxit del radar en aquella època va ser
la invenció del magnetró de ressonància. El magnetró és el tub que fa possible emetre una
quantitat considerable d’energia amb longituds d’ona de pocs centímetres (alta freqüència). Es
van adonar (en aquests inicis) que el radar detectava una sèrie d’ecos on es coneixia amb certesa
que no hi havia avions volant; llavors van veure que tant la pluja com la neu es feien clarament
visibles pel radar. Aquesta habilitat per detectar i localitzar la pluja de forma remota va ser la
impulsora del desenvolupament dels radars meteorològics.

Durant els anys posteriors a la guerra, gran part del material militar sobrant es va dedicar a ús
civil, i en concret, els radars a la investigació meteorològica. Aquestes investigacions van
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originar millors sistemes no per minimitzar els blancs atmosfèrics, sinó per enfatitzar-los. Per
tant, es va produir una separació dels radars d’ús militar i d’ajuda a la navegació, dels radars
meteorològics (Rosengaus, 1995).

Les característiques bàsiques del funcionament del radar i els principis d’operació del radar no
han canviat gaire des de llavors. Tanmateix, les millores més importants que s’han produit des
dels anys 60 i 70 han estat la substitució de la part del processament analògic i del control del
senyal per la introducció dels sistemes digitals d’adquisició de dades.

Tradicionalment, en el camp de la hidrologia s’han fet servir les xarxes de pluviòmetres que ens
proporcionen mesures puntuals. Aquestes no tenen capacitat per representar la distribució
espacial del camp de pluja en el territori. En aquest context és on el radar meteorològic apareix
com una eina essencial per quantificar la precipitació i establir la seva estructura tridimensional
amb una excel·lent cobertura del territori (100x100 km2) i amb una alta resolució espacial i
temporal (dades entre 1x1 i 2x2km2 i cada 5-10 minuts) en comparació a la mesura puntual. A
més a més, la composició dels camps mesurats per diferents radars, permet extendre la
cobertura a una zona molt més àmplia.

Tot i l’importat desenvolupament tecnològic, la utilització quantitativa de la mesura de pluja
per radar és, encara, bastant limitada perquè no es poden fer mesures sobre una gran àrea amb
una acurada i acceptable precisió, necessària en les aplicacions hidrològiques (Joss i Waldvogel,
1990). A mesura que s’han anat entenent tots els factors que afecten a la mesura de pluja per
radar, s’ha fet palesa la necessitat de dur a terme un important esforç en la calibració del radar i
en la correcció dels errors associats a la mesura de pluja (Zawadzki, 1984; Joss i Waldvogel,
1990). Aquests errors no afecten de la mateixa manera a la mesura, ni tampoc ho fan de la
mateixa forma a tots els radars, ja que depenen no només del radar en sí, sino de l’entorn i la
climatologia de la zona on es troba instal·lat. Per tant, el procés de calibració i correcció s’ha
d’entendre com un procés específic de cada radar (Sánchez-Diezma, 2001).

A l’actualitat, existeix una àmplia tecnologia associada al radar meteorològic, gràcies sobretot a
l’aplicació dels ordinadors tant al desenvolupament del hardware com del software. També,
molts països desenvolupats han establert xarxes de radars en el seu territori per a la vigilància
atmosfèrica i la seva utilització s’ha generalitzat fins al punt de convertir-se en una de les eines
més utilitzades en mitjans de comunicació, com la televisió o internet, on es proporciona en
temps pràcticament real.

3. Principi de mesura de pluja amb radar

La intenció d’aquest apartat és donar una idea general de com el radar mesura la pluja, de
manera que es faran menció d’alguns conceptes que ajudaran a entendre els errors associats a la
pròpia mesura.

3.1. Funcionament del radar

El principi de funcionament del radar, sigui meteorològic o no, es basa en les seves quatre
components principals: un emissor que s’encarrega de generar una pulsació electromagnètica
d’alta freqüència; una antena que envia el pols d’energia a l’atmosfera i rep la potència
reflectida pels blancs que intercepta; un receptor que detecta i amplifica el senyal rebut per
l’antena; i un equip informàtic (hardware i software) que fa el tractament i permet la
visualització de la informació rebuda.

El radar emet un pols electromagnètic de gran potència i de molt curta durada (de l’ordre del
µs), amb una longitud d’ona de l’ordre dels centímetres. Emet el senyal en direcció radial cap a
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l’infinit i aquesta emissió la repeteix entre cent i mil vegades per segon, en forma de tren d’ones.
Entre pols i pols, el radar es troba en “mode d’escolta” per tal de captar l’energia reflectida per
possibles ecos, durant el 99,9% del temps d’operació (Doviak i Zrnic, 1992). Com que el cicle
d’emissió i escolta és tan ràpid, l’antena gira de forma contínua. D’aquesta manera, el radar fa
un escombrat continu de 360º al voltant d’un eix, repetint-lo per diverses elevacions (angles de
tir).

Quan l’energia emesa pel radar és interceptada per un “blanc” (per exemple una gota d’aigua)
es dispersa en totes direccions, de forma que una petita fracció és retornada en la direccio del
radar (retrodispersió) i captada pel receptor. El radar identifica la distància al blanc fent una
mesura molt precisa del temps que ha transcorregut entre l’emissió del pols i la recepció del seu
eco. Aquests càlculs es fan sabent que el pols d’energia es propaga aproximadament a la
velocitat de la llum. La posició en azimut i elevació s’obté amb uns sensors que es troben a la
base de l’antena, de forma que juntament amb la distància, ens permet situar el blanc en una
esfera centrada en el radar.

Figura 1. Volum de tamany radial c /2  que es correspon amb l’energia mesurada en un instant determinat i associat a una
distància donada (Font: Sánchez-Diezma, 2001).

Hem de senyalar, que el que realment està mesurant el radar és l’energia retornada per les gotes
d’aigua a l’interior d’un cert volum. Hem de tenir en compte que el radar emet polsos amb una
certa durada i, tenint en compte que es transmeten per l’atmosfera a la velocitat de la llum (c),
resulta que la longitud dels polsos és de c . El radar associarà, a una determinada posició,
l’energia retornada per les gotes que es trobin en un volum definit per una distància en direcció
al radar de c /2 , i associarà una única energia rebuda a tot el volum (veure Figura 1).

3.2. Equació del radar

Tal i com hem indicat anteriorment, el que registra el radar és l’energia retornada en la seva
direcció per les gotes d’aigua que es troben a l’interior d’un cert volum, que a partir d’ara
anomenarem volum de mostreig. Aquesta energia és mesurada pel radar en forma de potència,
que es pot expressar tal i com es mostra a l’equació [1] (veure, per exemple, Delrieu et al., 1997).
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A partir de l’equació [1] es determina la reflectivitat de la pluja, Zm, que és la mesura relativa de
la pluja que ens proporciona el radar. Aquesta mesura, com veurem en el següent apartat, ens
servirà per obtenir la intensitat de pluja.

P(r
0
) és la potència mitjana retornada per les gotes situades a l’interior d’un volum de mostreig

situat a una distància r0. La potència s’expressa com una mitjana perquè el radar, tal i com s’ha
explicat en l’apartat anterior, emet un tren d’ones (n polsos), de forma que per un volum situat a
una distància r0 del radar es mesuren n valors de potència retornada, i es promitgen per obtenir
P(r

0
). El motiu de prendre n mesures d’un mateix volum, és perquè d’aquesta forma la mesura

és més robusta ja que la potència retornada varia en el temps degut al moviment de les gotes de
pluja a l’interior del volum de mesura.

La constant C a l’equació [1] és l’anomenada constant del radar i engloba diferents funcions i
paràmetres que representen les característiques del radar. El paràmetre A(r0) és el factor
d’atenuació, que representa l’atenuació que pateix el senyal emès pel radar en el seu viatge
d’anada i tornada fins a un volum de mostreig situat a una distància r0, degut a l’absorció i
dispersió en totes les direccions de part de l’energia per les partícules que es troba pel camí.

3.3. Relació Reflectivitat-Intensitat de pluja

Tal i com hem assenyalat a la introducció, veiem que el radar fa una mesura indirecta de la
pluja, ja que el que realment mesura és la “reflectivitat”. Per tant, s’ha de relacionar aquesta
reflectivitat mesurada pel radar amb la intensitat de precipitació.

La reflectivitat, Z, es defineix com la suma dels diàmetres de les gotes de pluja, que es troben a
l’interior d’un volum de mostreig, elevats a la sisena potència [2] i les seves unitats són mm6m-3

tot i que, normalment s’expressa en dBZ (decibels de reflectivitat, és a dir 10log10(Z)).

Z = D
6
=

unitat

volum

N(D)D
6
dD

0

[2]

on N(D) és la distribució dels diàmetres de les gotes de pluja per unitat de volum i de diàmetre
(unitats en cm-4).

Tanmateix la intensitat de pluja, R, es pot entendre com la quantitat d’aigua que atravessa una
superfície unitat en un temps unitat, de forma que també podem expressar la intensitat en
funció dels diàmetres de les gotes de pluja (veure equació [3])

R =
6

V (D)N(D)D
3
dD

0

[3]

on R està donada en mm/h i V(D) és la velocitat de caiguda d’una gota de diàmetre D (en m/s).
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Així doncs, una vegada es troba un ajust de l’expressió de la velocitat de caiguda segons el
diàmetre de les gotes de pluja, només falta trobar la distribució de les gotes de pluja per poder
obtenir un ajust entre la reflectivitat i la intensitat.

Molts estudis han dut a terme diferents ajusts de la N(D) a partir de mesures experimentals dels
diàmetres de les gotes i per tant existeixen un gran número de relacions entre Z i R. La relació
més coneguda (veure equació [4]) és la de Marshall i Palmer (1948) que és vàlida per a pluja
estratiforme.

Z = 200R
1,6 [4]

3.4. Productes del radar meteorològic

El resultat que obtenim d’una exploració de l’atmosfera amb el radar meteorològic són uns
volums de mesura situats sobre una superfície cònica (veure Figura 2). Aquest con, que fa
referència a la informació mesurada a una certa elevació (elevació segons un cert angle respecte
a la horitzontal ) és la representació més bàsica de la informació que s’obté del radar.

Aquesta forma de representació s’anomena PPI (Plan Position Indicator), i per la seva forma
d’obtenció es pot disposar d’un PPI per a cada angle d’elevació de l’antena.

Figura 2. Volums mostrejats pel radar en una exploració amb un angle de tir  sobre la horitzontal (Font: Sánchez-Diezma,
2001)

Figura 3. Esquema d’obtenció d’un CAPPI a una alçada h a partir dels diferents PPI mostrejats (Font: Sánchez-Diezma, 2001)
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Amb un procés de mesura del radar complet, mostrejant totes les elevacions, obtenim un volum
de mesura de pluja semiesfèric. Per tant, el segon producte que s’obté tradicionalment del radar
és una composició de diferents PPI per obtenir una imatge a una alçada “constant”, aquest tipus
d’imatge s’anomena CAPPI (Constant Altitude Plan Position Indicator). Aquesta imatge es genera
amb les parts dels diferents PPIs més properes a l’alçada desitjada per a la que es vol generar el
CAPPI (veure Figura 3).

Els radars actuals no només mesuren reflectivitat, sinó que també poden mesurar la component
radial de la velocitat del vent (en la direcció del radar). Aquesta velocitat es calcula a partir del
conegut efecte Doppler. Aquest efecte es basa en el coneixement del canvi de fase (relacionat
amb el canvi de freqüència) que pateixen les ones electromagnètiques al rebotar sobre un
objecte que es mou respecte l’emissor d’ones. Coneixent aquest canvi de fase es mesura la
velocitat relativa de l’objecte.

Cal comentar que la tota la informació que mesura el radar es fa en coordenades esfèriques
(camps tridimensionals), i que en moltes ocasions, aquesta es transforma a coordenades
cartesianes, de forma que la representació dels productes finals (PPI o CAPPI) es fa amb
imatges que representen la reflectivitat en parcel·les quadrades (amb una resolució d’entre 1x1 a
2x2 km2). Aquesta forma de representació és més adient, per exemple, a l’hora d’implementar
les dades radar en models hidrològics.

4. Errors associats a la mesura de pluja per radar

Una vegada el radar ha mostrejat un volum situat a una certa alçada del terra i a una certa
distància del radar, tenint en compte que la mesura de la pluja és indirecta, existeixen
diferències entre el resultat que obtenim amb el radar i el que realment volem mesurar.
Aquestes diferències són degudes a una sèrie d’errors associats al mateix radar, a la forma de
mesura de la pluja i a les fluctuacions de les condicions atmosfèriques. La correcció d’aquests
errors és molt important a l’hora d’utilitzar de forma quantitativa la mesura de pluja per radar
per aplicacions hidrometeorològiques, amb una acurada i acceptable precisió.

En aquest apartat analitzarem les principals fonts d’error i comentarem algunes de les
correccions que es duen a terme. Dedicarem un capítol complet als errors per intersecció del feix
amb el terreny perque són l’objectiu del nostre estudi.

4.1. Errors associats a la calibració electrònica

La calibració electrònica del radar es refereix a la calibració dels paràmetres agrupats a la
constant C de l’equació del radar (equació [1]). En aquesta constant s’agrupen uns paràmetres
característics de cada radar, com per exemple la potència emesa, la seva longitud d’ona i la
distribució de l’energia dintre del volum de mostreig.

No entrarem en detall, però aquest procés de calibració es pot dur a terme, entre d’altres
maneres, mitjançant blancs de referència o comparant el radar amb una xarxa de pluviòmetres
(duent a terme acumulacions de precipitació a llarg termini). D’altra banda, l’estabilitat
temporal del senyal es pot controlar amb recalibracions sistemàtiques o per exemple, fent servir
el terreny com a blanc.
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4.2. Errors produïts per l’orografia

Quan el feix d’energia emès pel radar intercepta el terreny es produeix un eco que no està
relacionat amb la pluja. Aquest tipus de contaminació de la imatge radar s’anomena eco de
terra. A més a més, el terreny pot provocar un apantallament degut a què una part del feix és
interceptat i no es propaga més enllà. L’apantallament provoca que més enllà de la zona
d’intercepció parcial es produeix una subestimació de la precipitació. Així doncs, la intersecció
del feix amb el terreny produeix, principalment, dos tipus de problemes, els apantallaments i els
ecos de terra.

Aquests problemes es veuen agreujats quan hi ha condicions atmosfèriques que provoquen una
propagació anòmala del feix d’energia emès pel radar.

La detecció i eliminació d’aquest tipus de contaminació és el propòsit principal d’aquesta tesina,
i es tracten amb més profunditat en el capítol 3 d’aquest document.

4.3. Errors amb la distància al radar

Un dels problemes principals que afecten a l’estimació de pluja per radar és que a mesura que
augmenta la distància a aquest, el volum de mostreig es fa més gran i guanya en alçada respecte
el terra (veure Figura 4).

L’augment de mida del feix, amb el conseqüent increment del volum de mostreig, dóna com a
resultat una degradació de la resolució de la mesura de pluja amb la distància al radar (es perd
la capacitat de captar la gran variabilitat espacial que té el camp de pluja) i també un suavitzat
de les intensitats mesurades.

El fet que el feix guanyi alçada a l’allunyar-se del radar, fa que s’allunyi també de la pluja a
prop del terra que és la mesura desitjable des del punt de vista hidrològic. Aquesta pèrdua
d’informació en les alçades inferiors pot conduir a una important infravaloració de la pluja en
aquelles situacions on la precipitació s’intensifica en els nivells baixos de l’atmosfera o a una
sobrevaloració, per exemple, a l’estiu quan la pluja s’evapora abans d’arribar al terra. La
necessitat de mesurar la pluja el més a prop possible del terra, ens determina un límit raonable
de 100 km de cobertura del territori al voltant del radar perquè les dades que ens proporciona
tinguin una utilització hidrològica acceptable. A aquesta distància, amb un feix emès d’1º
d’amplada i amb un angle d’elevació de l’antena de 0,5º, l’alçada a la que es mesura la pluja és
de 1,5 km per sobre de l’alçada del radar (Joss i Waldvogel, 1990).

En molts casos, la localització del radar en zones d’una certa alçada, com per exemple el radar
de l’INM a Corbera del Llobregat que es troba per sobre dels 600 metres, dificulta la mesura de
la precipitació a prop del terra. Però, el fet és que la localització del radar ha de ser un
compromís entre la reducció de la presència d’ecos de terra a la imatge (radar localitzat en una
zona elevada) i la mesura de la pluja a prop del terra (radar localitzat en una zona baixa).
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Figura 4. Tall vertical on s’observa el guany d’alçada del feix i el suavitzat de la mesura lluny del radar. (Font: Berenguer, M.)
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4.4. Atenuació del senyal

L’atenuació és la reducció del senyal que pateix l’energia emesa pel radar degut a l’absorció i
dispersió d’aquesta quan intercepta les gotes de pluja i els gasos de l’atmosfera (oxigen i vapor
d’aigua). D’aquesta manera, si no es té en compte, en les zones atenuades es produirà una
subestimació de la intensitat de pluja.

Aquesta pèrdua d’energia depèn del tipus de radar, i especialment de la longitud d’ona i la
potència amb què emet el radar. Existeixen tres tipus de radars meteorològics segons la
longitud d’ona en què emeten: banda X ( = 3,5 cm), banda C ( = 5 cm) i banda S ( =10 cm),
i els dos primers estan molt afectats per l’atenuació. També, l’atenuació depèn del tipus de
precipitació (convectiva o estratiforme) i sobretot de la seva intensitat.

Al ser un efecte acumulatiu, es més visible en les zones llunyanes del camp i darrera de nuclis
de pluja de gran intensitat (veure Figura 5).

També es produeix atenuació del senyal quan el ràdom del radar es mulla, llavors l’atenuació
afecta a tota la imatge ja que la pèrdua d’energia es produeix en el mateix radar.

 Figura 5. Camp radar afectat per atenuació. Es produeix una subdetecció de reflectivitat en les zones de darrera d’importants
nuclis convectius.
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4.5. Contaminació per “Banda Brillant”

La banda brillant és el nom que rep el fenomen de reforçament de la reflectivitat mesurada pel
radar al voltant de la isoterma de 0º C (veure Figura 6b). A aquesta alçada es produeix el canvi
de fase dels hidrometeors de l’estat sòlid (per sobre de la banda brillant) a líquid (per sota de la
banda brillant) i és aquest canvi de fase el que provoca aquest increment en la reflectivitat. En
termes de quantificació de la precipitació, el principal problema és que aquest increment de
reflectivitat no es correspon amb un increment de la intensitat de precipitació.

Quan les mesures del radar de la primera elevació (la que permet estimar la pluja més propera
al terra) estan afectades per la banda brillant (veure Figura 6a), les estimacions de pluja poden
patir una sobrevaloració fictícia molt important respecte a la intensitat real de precipitació que
es produeix. Aquesta sobreestimació constitueix l’error sistemàtic amb més gran incidència
sobre les aplicacions hidrològiques (Sánchez-Diezma, 2001).

4.6. Errors en la relació Z-R

Tal i com hem mostrat en l’apartat 2.3, la relació entre la intensitat de pluja (R) i la reflectivitat
(Z) s’estableix a partir de la distribució dels diàmetres de les gotes de pluja N(D) en el volum de
mostreig. Per aquest motiu aquesta mesura de N(D) ha tingut un gran interès al camp del radar
meteorològic. La utilització d’una relació errònia per transformar les mesures de reflectivitat a
pluja produeix una infravaloració o sobrevaloració de la pluja que en general pot ser de l’ordre
d’un factor de 2 (Joss i Waldvogel, 1990). Tanmateix aquest error en l’estimació de la pluja s’ha
sobrevalorat, de forma que només és dominant prop del radar i en experiments molt controlats
on la resta d’errors tenen menys influència. Per una altra banda, lluny del radar els errors
predominants es deuen a la variació del Perfil Vertical de Reflectivitat (PVR), el fet de mesurar
la pluja a una certa alçada, a la pèrdua de resolució amb la distància i a l’atenuació. Així doncs,
la variabilitat de N(D) introdueix un més dels molts errors que cal considerar i no el més sever
de tots (Zawadzki, 1984;  Joss i Waldvogel, 1990).

5. Conclusions

En la primera part d’aquest capítol, s’ha fet una breu descripció dels orígens de la tecnologia del
radar molt lligada, tal i com s’ha vist, a l’origen de la ràdio. Posteriorment ens hem centrat en
analitzar el procés de mesura de pluja amb radar, veient quins són els diferents factors que
intervenen i els productes que es poden obtenir. Finalment s’ha vist com la mesura de pluja per
radar té associada una sèrie d’errors que afecten de diferent manera a l’estimació de la
precipitació i que és necessari corregir per obtenir unes dades de pluja fiables.

Dels errors que afecten a la imatge radar, els error associats a la intersecció del feix emès pel
radar amb el terreny els desenvoluparem en el capítol següent ja que l’objectiu d’aquesta tesina
és el desenvolupament d’una eina per a la seva identificació.
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Capítol 2: El radar com a eina hidrològica. Mesura de pluja 15

Figura 6. Camp radar afectat pel fenomen de la “banda brillant” (a) Primer PPI (elevació sobre l’horitzó de 0,5º) amb una greu
sobreestimació de la reflectivitat i representació de la direcció del tall vertical. (b) Tall vertical A-B on es veu la banda brillant a

l’alçada de la isoterma de 0ºC. (c) (d) i (e) Segon (elevació de 1,4º), tercer (2,3º) i quart (3,2º) PPI respectivament on es veu la
banda brillant en forma de cercle al voltant del radar. (Font: Berenguer, M.)




