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Capítol 4:

Caracterització dels ecos no precipitants
Algorisme d’Steiner i Smith (2002)

1. Introducció

El control de qualitat és probablement el pas més important a l’hora d’analitzar els volums de
reflectivitat obtinguts amb el radar. Les dades radar han de ser tractades per eliminar els ecos
no meteorològics, particularment els associats a la intersecció del feix amb el terreny i sobretot
en condicions anòmales de propagació. A l’hora d’integrar les dades radar en aplicacions en
temps real és molt important que aquest control es pugui realitzar de forma automàtica. Així
doncs, és necessària l’aplicació d’algorismes que, basant-se en la informació disponible, siguin
capaços d’identificar els ecos no associats a la precipitació.

Els algorismes de detecció d’ecos de terra es basen en la combinació de diferents paràmetres de
control o criteris d’identificació. Aquests paràmetres es determinen a partir de les mesures de
reflectivitat i de velocitat radial de la precipitació obtingudes amb el radar meteorològic, i
descriuen les diferents característiques dels ecos comentades al capítol anterior.

Un exemple de combinació de diferents paràmetres d’identificació d’ecos no meteorològics és
l’algorisme d’Steiner i Smith (2002). Aquest algorisme es basa en l’aplicació d’un arbre de
decisió per realitzar una combinació dels paràmetres per identificar les zones contaminades.
Aquest algorisme ens servirà de referència pel desenvolupament, en el capítol següent, d’un
nou algorisme basat en tècniques de lògica difusa.

Així doncs, en aquest capítol s’exposaran diferents paràmetres que es fan servir en algorismes
de control d’imatges radar, que avaluen les característiques particulars dels ecos no
meteorològics. Es farà una valoració de la seva idoneïtat per a la identificació d’ecos de terra i
posteriorment, com un exemple de combinació de criteris per a la detecció d’ecos no
meteorològics, es farà una aplicació de l’algorisme d’Steiner i Smith (2002).
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2. Descripció dels paràmetres de control

Existeix una important varietat de paràmetres que reflecteixen amb diferent grau d’èxit les
característiques pròpies dels ecos associats a la intersecció del feix emès pel radar amb la
superfície de la Terra. Cada paràmetre reflecteix una característica dels ecos, de manera que una
combinació adequada d’aquests pot servir per identificar les zones contaminades pel terreny de
les que no ho estan. Tal i com vèiem en el capítol anterior, els ecos no meteorològics tenen tres
característiques importants:

a) Els ecos de terra tenen una extensió vertical petita, es presenten en les elevacions més
baixes, de forma que el gradient vertical de reflectivitat en aquestes zones sol ser elevat. Els
dos paràmetres que reflecteixen aquestes característiques són l’ecotop i el gradient vertical de
reflectivitat.

b) Els ecos de terra acostumen a tenir més variabilitat espacial que la precipitació, el camp de
precipitació presenta una certa “rugositat”. La variabilitat espacial es pot representar
mitjançant dos paràmetres: l’spinchange i la textura.

Els ecos de terra solen tenir valors alts de reflectivitat de forma que, espacialment, en direcció
horitzontal, presenten uns gradients elevats de reflectivitat amb les zones veïnes ja sigui
pluja o cel clar. Aquesta característica dels ecos de terra es pot reflectir amb el paràmetre del
gradient horitzontal de reflectivitat

c) Els ecos de terra es caracteritzen per tenir una velocitat en direcció al radar molt propera a
zero (“les muntanyes no es mouen”). Encara que això no és tan cert quan el feix intercepta la
superfície del mar, i quan l’eco de terra es troba embegut en pluja. El camp de velocitats
Doppler és el paràmetre que reflecteix aquesta característica.

A mode d’exemple, es representaran els diferents paràmetres calculats per un mateix camp de
precipitació obtingut amb el radar de l’INM a Corbera. Aquest camp (veure Figura 20)
correspon al dia 28/09/2000 a les 22:50 hores UTC (Universal Time Coordinates) i forma part
d’un episodi de dos dies de duració que és un bon exemple de precipitació estratiforme amb
alguns petits nuclis convectius embeguts en ella. També es pot veure com la majoria d’ecos de
terra estan afectats per la precipitació. Únicament s’han corregit les zones apantallades (veure
Capítol 3).

Així doncs, en els següents apartats definirem aquests paràmetres i analitzarem la seva bondat a
l’hora de representar les diferents característiques dels ecos de terra. Tots els paràmetres es
calculen en píxels amb valors de reflectivitat per sobre del nivell de soroll (5 dBZ).
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Figura 20. Imatge en reflectivitat del dia 28/09/2000 a les 22:50 hores UTC on es pot veure un episodi de pluja estratiforme amb
petits nuclis convectius embeguts en ella.

2.1. Ecotop

L’ecotop es defineix com l’extensió vertical dels ecos captats pel radar. L’ecotop indica la màxima
elevació del radar que conté un eco amb una reflectivitat superior a un cert llindar de
reflectivitat (reflthresh). L’ecotop es pot expresar en termes d’elevació del radar o en alçada, és a
dir, en termes de l’alçada màxima on el radar mesura una reflectivitat superior al llindar de
reflectivitat.

Els ecos de terra normalment no tenen una gran extensió vertical, de forma que es troben
sempre en les elevacions més baixes. El valor de l’ecotop depèn tant de l’orografia al voltant del
radar com del tipus d’escaneig de l’atmosfera que fa el radar. Alguns radars densifiquen el
número d’elevacions d’antena a les alçades més baixes (fan moltes elevacions amb angles petits)
i a mesura que l’angle d’elevació de l’antena augmenta disminueix el número d’escanejos del
radar. No tots tenen el mateix protocol d’observacions i això influeix molt en aquest paràmetre.
A més a més, l’ecotop es troba afectat pel fet que el feix del radar augmenta en alçada respecte
al terra a mesura que s’allunya del radar. En aquestes zones allunyades, el feix pot passar per
sobre d’àrees amb precipitació i per tant és posible que únicament l’elevació més baixa presenti
ecos amb una certa intensitat (Steiner i Smith, 2002).

A la Figura 21a es pot veure com en les zones allunyades del radar, degut a l’efecte del guany
d’alçada amb la distància, la màxima elevació on es pot trobar una reflectivitat superior al
llindar de soroll (5 dBZ) és a la primera elevació (en la Figura 21 elevació 0). Aquest fet, com
veurem més endavant a l’aplicar l’algorisme d’Steiner i Smith (2002), fa que aquest paràmetre
no sigui gaire adient per identificar ecos no meteorològics ja que és molt fàcil identificar zones
de precipitació com ecos de terra, sobretot en les zones allunyades al radar. També es pot veure
com el fet que els ecos de terra estiguin afectats per la pluja dificulta molt la seva detecció, ja
que la característica que vol representar aquest paràmetre, la baixa extensió vertical dels ecos no
metorològics, queda amagada per la presència de pluja sobre els ecos de terra. A la Figura 20b
veiem com l’ecotop d’una imatge de cel clar és molt inferior que el de la imatge que ens serveix
com a exemple (Figura 21a), de forma que gairebé tots els ecos es presenten a la primera
elevació del radar, i només una petita part es presenta fins a la tercera elevació.
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Figura 21. (a) Paràmetre de l’ecotop del camp de precipitació del dia 28/09/2000 a les 22:50 UTC, on s’indica amb la paleta de
colors l’elevació més alta on el radar mesura una reflectivitat superior a 5 dBZ. (b) Ecotop d’una imatge de cel clar del dia

02/02/2003 a les 20:00 UTC on es pot observar com cap punt de la imatge té un valor del paràmetre superior a 2 (tercera elevació
del radar).

2.2. Gradient Vertical

El gradient vertical de reflectivitat mesura la diferència de reflectivitat entre dos píxels situats a la
mateixa vertical, normalment entre dues elevacions adjacents (s’expressa en dBZ/grau). En altres
casos es pot fixar la mesura del gradient entre dues alçades, de forma que es pot obtenir el
gradient mesurat en dBZ/km. Cal comentar que els gradients verticals destacables, propis dels
ecos no meteorològics, són gradients negatius, ja que la diferència de reflectivitats es fa entre
l’elevació més alta i la més baixa. La característica que reflecteix aquest paràmetre és la baixa
extensió vertical perquè aquests ecos són propis de les elevacions més baixes (com a molt es
troben a la segona elevació, 1,4º, en el cas del radar de l’INM a Corbera).

El gradient vertical es troba afectat, com l’ecotop, pel guany d’alçada que pateix el feix emès pel
radar. Així doncs es pot veure a la Figura 22 com les zones més allunyades del radar tenen
importants gradients verticals de -15 dBZ/grau (valors equivalents als dels ecos no
meteorològics). Això provoca, com s’ha vist anteriorment amb l’ecotop, una possible
identificació de la precipitació com ecos no meteorològics. A més, el fet que els ecos estiguin
embeguts en precipitació provoca que el seu gradient vertical sigui més baix que si no
estiguessin afectats per la pluja.

Al centre de la imatge podem veure com els gradients verticals són positius, és a dir, que hi ha
reflectivitats més altes en les primeres elevacions per sobre de l’elevació més propera al terra.
Això és provocat perquè la imatge està afectada per banda brillant, i és en la segona i en la
tercera elevació on es presenta aquest fenomen a aquesta distància del radar. Tanmateix, es pot
observar com la serralada Prelitoral apareix en aquesta zona amb un gradients verticals per
sobre de 5 dBZ/grau. En conclusió es pot dir que el paràmetre del gradient vertical també es
troba afectat per diferents circumstàncies. Tot i així sembla potencialment millor indicador que
l’ecotop.
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Figura 22. Representació del gradient vertical. Els gradients negatius (colors vermells i grocs) indiquen que les reflectivitats
grans es troben en les elevacions baixes, indicatiu dels ecos no meteorològics.

Figura 23. Representació del gradient horitzontal de la imatge del 28/09/2000 a les 22:50 UTC.. Els gradients baixos (colors
blaus) indiquen baixa variabilitat espacial, i les zones amb alts gradients horitzontals es representen amb colors verds i vermells.
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2.3. Gradient horitzontal

El gradient horitzontal de reflectivitat es mesura en una finestra de 3 píxels per 3 píxels en
direcció azimutal i en direcció radial i centrada en el píxel d’interès per tal de captar la
variabilitat espacial del camp de reflectivitat. Així doncs, es calcula el gradient de reflectivitats
entre píxels adjacents en direcció radial i azimutal respectivament i dintre de la finestra en
qüestió. La mitjana del gradient horitzontal mesurat en ambdues direccions és el valor que
s’assignarà com gradient horitzontal al píxel central de la finestra.

El gradient horitzontal de reflectivitat intenta reflectir les fortes diferències entre la precipitació i
els ecos de terra. Tanmateix, els nuclis convectius també presenten forts gradients horitzontals
de forma que és molt difícil diferenciar entre els ecos no precipitants i aquests. Així doncs, es
pot veure a la Figura 23 com hi ha zones de precipitació que tenen valors del mateix ordre que
els dels ecos de terra.

2.4. Spinchange

El paràmetre de l’spinchange ens dóna una idea de la variabilitat espacial horitzontal del camp
de reflectivitat. El paràmetre es calcula en una finestra d’11 píxels en direcció azimutal i 21
píxels en direcció radial centrada en el píxel d’interès. L’spinchange es basa en el número de
canvis de l’spin que es donen a la finestra en direcció radial. L’spin es defineix com el signe de la
fluctuació per sobre d’un cert llindar (2 dBZ) entre dos píxels consecutius en direcció radial. Si
la diferència entre dos píxels situats un al costat de l’altre, és més gran que 2 dBZ positius
llavors es considera que l’spin és positiu i, si la diferència és més petita que 2 dBZ negatius
llavors es considera que l’spin és negatiu. El paràmetre spinchange s’expresa com un percentatge
del màxim número possible de canvis d’spin que es poden produir a la finestra. Com exemple,
es pot veure a la Figura 24 un esquema del procés de càlcul del paràmetre de l’spinchange.

L’spinchange reflecteix la variabilitat espacial local del volum de pluja mesurat pel radar. Els
ecos no meteorològics presenten una major variabilitat espacial que aquest paràmetre reflecteix
però amb no gaire precisió com es pot veure a la Figura 25. Com es veu l’spinchange assigna
valors elevats a la zona al voltant d’on es troben els ecos però no és capaç de distingir
específicament els píxels contaminats. Cal comentar també que aquest paràmetre depèn d’una
sèrie de variables que s’han d’ajustar empíricament, com el tamany de finestra en què es calcula
o el llindar de fluctuació (2 dBZ). La imatge que es presenta a la Figura 25 s’ha evaluat amb els
valors proposats per Steiner i Smith (1999).
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Figura 24. Esquematització del càlcul del paràmetre de l’spinchange. (Font: Domínguez et al., 2003)

Figura 25. Representació del paràmetre del canvi d’Spin (Spin change) que mostra la variabilitat espacial del camp de pluja
mesurat pel radar.
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2.5. Textura

La textura del camp de reflectivitat és la mitjana de la diferència al quadrat en direcció radial del
camp de reflectivitat. La textura es determina en una finestra de 3 píxels en direcció azimutal i 5
píxels en direcció radial centrada en el píxel d’interès (Steiner i Smith, 1999). Es calcula com la
suma de les diferències al quadrat de les reflectivitats entre píxels consecutius en direcció radial
i dividida pel número total de píxels de la finestra, tal i com es mostra a l’equació [6] (Kessinger
et al., 2003). Això es fa per reflectir la variabilitat espacial de la precipitació al voltant d’un cert
punt.

Textura =

Xi, j Xi 1, j( )
2

i=2

Nrangs

j=1

Nazimuts

Ntotal

[6]

Aquest paràmetre fa una bona identificació dels ecos de terra però, com s’indicava en el
gradient horitzontal, també identifica els nuclis convectius. En aquest paràmetre es pot veure
una clara distinció dels ecos no meteorològics, ja que com es pot veure a la Figura 26 els ecos de
terra es troben clarament destacats a la imatge respecte el gran gruix de pluja estratiforme,
encara que es segueixin identificant els nuclis convectius.

Figura 26. Representació del paràmetre de la textura de la imatge radar
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2.6. Camp de velocitat Doppler

La majoria dels radars meteorològics actuals tenen la capacitat de mesurar la velocitat en
direcció al radar de la precipitació. Tal com vèiem en el capítol anterior, el camp de velocitats
que ens proporciona el radar és molt útil per detectar ecos de terra en condicions normals però
sobretot en condicions de propagació anòmala, ja que aquestes zones no es poden detectar amb
màscares d’ecos mitjos i tenen unes característiques de variabilitat espacial i temporal molt
semblants a la pluja.

A la Figura 27, el primer que es destaca a simple vista és que el radar de l’INM treballa amb un
abast menor en mode Doppler. A més, també es pot distingir una franja de pluja amb velocitat
radial propera a zero (es mou tangencialment respecte el radar). Els ecos de terra també
s’identifiquen per la seva velocitat pròxima a zero, però al estar embeguts en precipitació, en
alguns casos, no s’arriba a detectar tota la seva extensió.

Figura 27. Imatge Doppler on es pot veure com les zones d’ecos de terra tenen un velocitat propera a zero.
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3. Algorisme d’Steiner i Smith (2002)

Recentment Steiner i Smith han proposat un algorisme que es basa en la combinació de
diferents paràmetres per identificar de forma automàtica els ecos no meteorològics amb la
informació que proporciona el radar a partir únicament del camp de reflectivitat.

Steiner i Smith van avaluar altres paràmetres (Steiner i Smith, 1999) basant-se en una selecció de
casos que representaven quatre tipus diferents de situacions: ecos amb PA sense precipitació,
ecos amb PA embeguts en precipitació, precipitació i altres situacions. Van distingir també els
ecos que es produïen sobre el terreny o sobre el mar per estudiar si tenien diferents
característiques. Van avaluar diferents paràmetres basats en reflectivitat i en velocitat Doppler
mitjançant un estudi estadístic. Per a cada tipus de situació esmentada anteriorment van obtenir
uns histogrames de freqüències per a cada paràmetre . Segons la forma de l’histograma a cada
tipus de situació es pot arribar a establir la bondat del paràmetre a l’hora d’identificar els ecos
no meteorològics (veure Figura 28).

L’algorisme proposat és molt simple, ja que es basa només en el volum tridimensional de
reflectivitat que s’obté d’un escaneig complet de l’atmosfera. Aquest es construeix sobre tres
paràmetres principals: l’extensió vertical dels ecos (Ecotop), la variabilitat espacial del camp de
reflectivitat (Spinchange) i el gradient vertical de reflectivitat (Gradient vertical). Els paràmetres es
combinen en forma d’arbre de decisió que s’aplica a cada píxel de la primera elevació per tal de
determinar si està contaminat o no.

Figura 28. Histogrames de freqüència de cada paràmetre i de cada situació d’ecos no meteorològics estudiats per Steiner i Smith
(1999). (Font: Steiner i Smith, 1999)
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L’algorisme d’Steiner i Smith (2002) és un algorisme que s’ha desenvolupat per la xarxa de
radars NEXRAD (National Weather Service’s Next Generation Weather Radars) de la NOAA
(National Oceanic and Atmosferic Administration) dels Estats Units d’Amèrica. Aquesta xarxa
de radars consta de 137 radars amb capacitat Doppler situats al llarg del país. L’algorisme està
molt pensat per al protocol d’escaneig d’aquests radars i tots els llindars que es proposen són
obtinguts a partir de l’experència dels seus operadors i sota unes condicions tant orogràfiques
com atmosfèriques concretes. Així doncs, aplicarem l’algorisme d’Steiner i Smith modificant
lleugerament la seqüència d’aplicació dels tres paràmetres tenint en compte les característiques
orogràfiques i atmosfèriques de Catalunya. Aquestes modificacions ens han portat a calibrar
alguns llindars per adaptar-los a la nostra zona geogràfica així com adaptar l’arbre de decisió
per adequar-lo a les característiques del radar i dels nostres ecos.

3.1. Arbre de decisió original

Abans de l’aplicació de l’arbre de decisió de l’algorisme (veure Figura 29) es porta a terme
l’eliminació dels píxels de la imatge radar que tenen un valor de reflectivitat inferior a un cert
llindar (5 dBZ).

El primer pas de l’aplicació de l’algorisme consisteix a calcular el paràmetre de l’ecotop del
camp de precipitació, de forma que obtenim l’elevació més alta on trobem un valor de
reflectivitat superior al llindar de 5 dBZ. A cada punt on l’elevació més alta en què es troba un
valor de reflectivitat superior al llindar és la primera elevació, llavors es considera que aquest
píxel es troba contaminat i s’elimina. Com comentàvem a l’exposar el paràmetre de l’ecotop,
aquest es troba afectat per la distància al radar, de forma que és molt probable que en les zones
allunyades del radar, aquest paràmetre detecti com ecos de terra zones de precipitació.

Posteriorment, es calcula el paràmetre de l’spinchange als píxels que encara no han estat
eliminats de forma que si el valor de l’spinchange és inferior a un cert llindar, el píxel es
conserva. Aquest llindar depèn de la reflectivitat del píxel on s’ha calculat el paràmetre ( Zpíxel ) i
es defineix tal i com es mostra a l’equació [7]. Aquest llindar és més restrictiu pels píxels amb
reflectivitats altes que pels píxels més dèbils. El bon ajust de les variables que intervenen en el
paràmetre i en el llindar, segons Steiner i Smith (2002), es va fer empíricament i no té cap base
física.

spin llindar spin = 8
Zpíxel 40( )
15

[7]

Als píxels que es troben per sobre d’aquest llindar d’spinchange, són analitzats pel paràmetre
del gradient vertical. Si el gradient vertical per aquests píxels és menor o igual que un cert
llindar (10 dBZ·grau-1), llavors es conserven encara que tinguin una gran variabilitat espacial
(no compleixin el paràmetre de l’spinchange).
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Figura 29. Arbre de decisió de l’algorisme d’Steiner i Smith (2002). (Font: Domínguez et al., 2003)

3.2. Arbre de decisió modificat

Per tal d’adequar l’algorisme d’Steiner i Smith (2002) a les característiques dels ecos que veu el
radar de l’INM a Catalunya, s’han dut a terme una sèrie de modificacions a l’arbre de decisió.

Primerament, els ecos de terra que registra aquest radar en condicions atmosfèriques “normals”
i en dies de cel clar arriben per sobre de la segona elevació, és a dir que l’extensió vertical dels
ecos a Catalunya és superior a la contemplada per Steiner i Smith. Amb el llindar de l’ecotop
igual a la primera elevació, algunes zones afectades per ecos de terra situades a la segona
elevació, i per tant amb una major extensió vertical, poden ser no identificades per l’algorisme.
Aquest llindar tan baix de l’ecotop pot descartar-les com a zones contaminades. El que s’ha
proposat en aquesta modificació és pujar el llindar de l’ecotop fins a la segona elevació.

Tanmateix, aquest canvi de llindar pot agreujar els problemes que presenta l’ecotop amb la
distància al radar. Això és degut, com hem comentat anteriorment, a què lluny del radar el feix
emès guanya alçada respecte el terra i pot passar per sobre de zones amb precipitació, de forma
que si augmentem el llindar de l’extensió vertical dels ecos, en aquestes zones allunyades del
radar, es poden incrementar les zones de precipitació considerades com a ecos contaminats.
Així doncs, per evitar identificar zones de pluja com a ecos de terra directament amb el
paràmetre de l’ecotop, s’ha proposat combinar aquest paràmetre amb el gradient vertical, de



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

Capítol 4: Paràmetres per identificar els ecos no precipitants. Algorisme d’Steiner i Smith (2002) 43

forma que en els punts on l’extensió vertical dels ecos sigui igual o inferior a la segona elevació
(es compleix el criteri de l’ecotop) es mirarà el gradient vertical. Si el gradient vertical d’aquests
punts està per sobre del llindar, llavors aquests punts es consideraran com a eco de terra i seran
eliminats per l’algorisme. El llindar del gradient vertical s’ha modificat fins a deixar-lo en 20
dBZ·grau-1.

Els punts que presentin una gran extensió vertical, és a dir, que l’ecotop estigui per sobre de la
segona elevació, se’ls aplicarà la mateixa seqüència d’aplicació de criteris que en l’algorisme
original. Primer s’avaluarà el paràmetre de l’spinchange a cada un d’aquests píxels i si estan per
sobre del llindar fixat per a aquest paràmetre se’ls aplicarà el criteri del gradient vertical. Així
doncs, perquè un píxel es consideri eco de terra ha de complir el criteri de l’spinchange i el del
gradient vertical. A la Figura 30 tenim l’arbre de decisió modificat.

Figura 30. Arbre de decisió modificat de l’algorisme d’Steiner i Smith (2002). El color taronja indica les modificacions respecte
l’arbre original (Font: Dominguez et al., 2003)



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

Capítol 4: Paràmetres per identificar els ecos no precipitants. Algorisme d’Steiner i Smith (2002) 44

3.2.1. Calibració dels paràmetres

Cal comentar, que el llindar de l’spinchange s’ha calibrat per aquest radar. Com es veu a
l’equació [7], aquest llindar té una dependència linial amb la reflectivitat del punt on s’avalua el
paràmetre, de forma que es pot expresar el llindar tal i com es mostra l’equació [8].

llindar spin = a Zpíxel + b [8]

El procés de calibració d’aquest llindar es basa en obtenir un valor per aquests dos paràmetres.
L’ajust d’aquest llindar s’ha fet d’una forma empírica basant-se en l’experència i el coneixement
dels ecos no meteorològics que es produeixen a Catalunya, procurant que els resultats obtinguts
amb l’aplicació del criteri de l’spinchange siguin el més raonables posibles. Els valors que millor
funcionen per aquest radar i aquests ecos són a = 0,48 i b = 50.

També com hem comentat anteriorment, s’ha fet una recalibració del llindar del gradient
vertical, adaptant el valor a les característiques dels ecos de Catalunya. En aquest cas s’han
escollit llindars diferents pel mateix paràmetre segons amb quin altre paràmetre es combinés. El
llindar del gradient vertical quan es combina amb l’spinchange és 10 dBZ·grau-1 i quan es
combina amb l’ecotop és 20 dBZ·grau-1.

4. Anàlisi dels resultats de l’aplicació de l’algorisme

L’aplicació de l’algorisme per a la detecció d’ecos no meteorològics desenvolupat per Steiner i
Smith (2002) es resumeix en diferents episodis per tenir en compte les diferents situacions de
precipitació que es produeixen a Catalunya (algunes crítiques des del punt de vista de la
propagació anòmala):

a) Camp radar registrat amb propagació anòmala severa sobre el mar i sobre la zona dels Ports
de Tortosa i Besseit i del Delta de l’Ebre en una situació de cel clar ocorreguda el dia
17/07/2001 a les 20:10 hores UTC.

b) Camp de precipitació amb grans nuclis convectius a prop del radar registrat el
dia14/09/1999 a les 15:30 hores UTC.

c) Camp radar que reflecteix una situació de pluja estratiforme amb petits nuclis convectius
embeguts en la precipitació registrat el dia 28/09/2000 a les 23:50 hores UTC.

d) Camp radar on es presenta una situació de pluja convectiva amb condicions de propagació
anòmala sobre les Illes Balears registrat el dia 14/07/2001 a les 20:50 hores UTC.

Tal com es comentava al capítol anterior, el procés complet de correcció dels problemes
associats a la intersecció del feix amb el terreny per un volum de pluja mesurat per radar passa
per una sèrie de processos entre els que es troba la metodologia d’identificació dels ecos no
meteorològics (en aquest cas l’algorisme d’Steiner i Smith (2002)). D’aquesta manera el procés
de correcció aplicat a les imatges radar en aquest capítol seguirà els passos que es resumeixen
en la Figura 31.
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Figura 31. Esquema del procés de correcció aplicat en aquesta tesina per a la correcció de les imatges de pluja radar. (Font:
Dominguez et al., 2003).

A continuació, es presentaran els resultats obtinguts de l’aplicació de l’algorisme d’Steiner i
Smith (2002) i es comentaran els possibles problemes i les virtuts que presentin els paràmetres
que participen en el procés d’identificació dels ecos no meteorològics.
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4.1. Camp radar del dia 17/07/2001 a les 20:10 hores UTC

Figura 32. Camp radar registrat el dia 17/07/2001 a les 20:10 hores UTC (Font: elaboració pròpia)

El camp radar de la Figura 32 representa una situació de propagació anòmala severa sobre el
mar, la zona dels Ports de Tortosa i Besseit i el Delta de l’Ebre. En aquest episodi es van
registrar al voltant d’unes 12 hores de situació de propagació anòmala amb cel clar sobre les
zones esmentades entre les 15 hores del dia 17 i les 3 hores de la matinada del dia següent, de
les que es destaca la imatge de les 20:10 hores (UTC).

En aquesta imatge (veure Figura 32) no hi ha cap eco que registri el radar que tingui un origen
meteorològic i de fet la propagació anòmala que pateix el feix és tan severa que fins i tot es troba
afectada per PA la tercera elevació del radar a la zona de Mallorca. Per aquest fet, l’algorisme no
pot identificar tota la contaminació que es troba sobre la Serra de Tramuntana, a l’illa de
Mallorca, degut a què l’ecotop d’alguns punts d’aquesta zona es troben per sobre de la segona
elevació (veure Figura 33 i Figura 34). Tot i així la majoria de la contaminació per PA queda
eliminada per l’algorisme. Cal comentar que en aquesta imatge el paràmetre de l’spinchange no
és gaire efectiu amb la PA que és identificada gairebé en la seva totalitat gràcies a la combinació
del gradient vertical i de l’ecotop. Tanmateix cal remarcar que la combinació de l’spinchange i el
gradient vertical, en aquest cas, mostra un comportament acceptable a l’hora d’identificar els
ecos de terra no afectats per PA. A la Figura 33 es pot veure els píxels identificats com a ecos no
meteorològics per cada una de les combinacions de paràmetres que aplica l’algorisme al camp
de precipitació radar.
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Figura 33. Procés d’aplicació de l’arbre de decisió modificat de l’algorisme d’Steiner i Smith (2002). En blau clar es troben
marcats els píxels que cumpleixen el primer dels paràmetres (Spinchange i Gradient vertical respectivament), en blanc estan

marcats els píxels que cumpleixen ambdós paràmetres i que són identificats per l’algorisme com a ecos no meteorològics.

A la Figura 34 es pot veure la identificació dels ecos no meteorològics que fa l’algorisme
d’Steiner i Smith (2002) i la substitució final que dóna lloc a la imatge corregida. Aquest procés
de substitució (Sánchez-Diezma et al., 2001) reconstrueix els ecos que identifica l’algorisme
mitjançant un procés d’interpolació amb el píxels veïns no contaminats. Com en alguns punts
l’algorisme no acaba d’eliminar tota la contaminació, aquesta és reconstruida per l’algorisme de
substitució quedant una contaminació residual a la imatge.

Figura 34. Imatge del dia 17/07/2001 a les 20:10 hores UTC corregida per l’algorisme d’Steiner i Smith (2002). Els punts pintats
en blanc són els punts que l’algorisme identifica com zones contaminades. A la imatge corregida es poden veure les restes de

contaminació per PA sobre la Serra de Tramuntana a Mallorca i sobre el mar.
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4.2. Camp radar del dia 14/09/1999 a les 15:30 hores UTC

Figura 35. Camp de precipitació radar registrat el dia 14/09/99 a les 15:30 hores UTC .

La imatge de la Figura 35 pertany a un episodi de pluja que va transcórrer entre els dies 13 i 14
de setembre del 1999 i que va provocar fortes inundacions a la ciutat de Barcelona i a les
comarques del seu entorn. Aquestes pluges van provocar un caos circulatori molt important
amb talls de carreteres principals i el tancament de l’aeroport del Prat. També es va produir la
segona inundació greu de la nova plaça Cerdà en menys de 15 dies que va provocar una gran
crispació social i política (La Vanguardia, 1999). El dia 14 a l’observatori de la Ciutadella de la
ciutat de Barcelona es va registrar una intensitat de 41,2 mm de pluja en 30 minuts que va ser la
máxima precipitació en 30 minuts de tot l’any 1999 en aquest observatori. A altres observatoris
propers es van superar els 110 mm de pluja en 24 hores, com en el de Badalona en què es va
arribar als 118 mm en 24 hores, amb un registre de 92 mm en hora i mitja (Servei de
Meteorologia de Catalunya, 1999).

Aquesta imatge representa una situació de pluja molt típica de la zona mediterrània amb grans
nuclis convectius i fortes intensitats de pluja que tenen una afectació molt important sobre el
territori. En aquest cas, els principals nuclis convectius es situen a prop del radar. A la Figura 36
es pot veure com la combinació de l’spinchange i el gradient vertical identifica bastant bé els
ecos de terra propers al radar. Hi ha alguns ecos de terra que es troben embeguts en precipitació
de forma que, en algunes d’aquestes zones, quan l’algorisme aplica la combinació del gradient
vertical i l’ecotop (veure Figura 36), el primer dels paràmetres identifica bé els ecos de terra però
el segon no perquè es produeix un valor de l’ecotop per sobre de la segona elevació. Degut a la
presència de precipitació sobre alguns ecos de terra, l’algorisme no els identifica com a
contaminació. Aquests ecos als que ens referim són els marcats com ecos de terra no identificats
per l’algorisme (veure Figura 36).
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Figura 36. Procés d’aplicació de l’arbre de decisió modificat de l’algorisme d’Steiner i Smith (2002) al camp de precipitació radar
registrat el 14/09/1999 a les 15:30 hores UTC.

Podem veure també com l’algorisme identifica zones de precipitació allunyades del radar
perquè l’extensió vertical dels píxels en aquestes zones és bastant baixa. En molts d’aquests
casos, la identificació com a ecos no metereològics és deguda als problemes amb la distància al
radar, comentats a l’inici d’aquest capítol, que presenten tant el gradient vertical com l’ecotop.
Tanmateix, aquest problema no és preocupant perquè les zones de pluja identificades com a
ecos no precipitants són zones de reflectivitats baixes i que a més, el procés de substitució
reconstrueix molt bé. D’aquesta manera, ens queda la imatge corregida que es pot veure a la
Figura 37 amb algunes restes de contaminació per ecos de terra no identificats per l’algorisme.

Figura 37. Imatge del dia 14/09/1999 a les 15:30 hores UTC corregida per l’algorisme d’Steiner i Smith (2002). La zona marcada
és un eco de terra no identificat per l’algorisme degut a què es troba embegut en la precipitació i per tant l’ecotop no el pot

identificar.




