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4.3. Camp radar del dia 28/09/2000 a les 23:50 hores UTC

Figura 38. Camp de precipitació radar registrat el dia 28/09/2000 a les 23:50 hores UTC .

El camp de precipitació de la Figura 38 pertany a un episodi de pluja que va transcórrer entre
els dies 28 i 29 de setembre del 2001. Aquest episodi és un exemple de la típica situació de pluja
estratiforme que es dóna a Catalunya l’origen de la qual sol ser un front atlàntic. En aquesta
imatge (veure Figura 40) es poden apreciar alguns nuclis convectius embeguts en la precipitació
estratiforme. A més, es veu que el camp de precipitació es troba afectat de forma bastant
important de contaminació per banda brillant.

Com es veu a la Figura 39, la majoria dels ecos de terra es troben afectats per precipitació al seu
damunt. Tot i així, l’algorisme identifica bé els principals ecos de terra que es troben a la zona
nord de la imatge i que es troben assenyalats a la Figura 39. Tanmateix, no passa igual amb els
ecos més propers al radar degut a què la pluja que hi ha al seu damunt és més intensa. En
aquest cas, el gradient vertical aconsegueix identificar parcialment alguns dels ecos de terra,
però al tenir un ecotop per sobre de la segona elevació l’algorisme no és capaç d’identificar-los.
També s’ha assenyalat a la Figura 39 com algunes zones de precipitació situades lluny del radar
són identificades com a ecos no meteorològics. Aquest fet es deu als problemes comentats en
d’altres ocasions que tenen el gradient vertical i l’ecotop amb la distància al radar.
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Figura 39. Procés d’aplicació de l’arbre de decisió modificat de l’algorisme d’Steiner i Smith (2002) al camp de precipitació radar
registrat el 28/09/2000 a les 23:50 hores UTC.

Així doncs a la Figura 40 es veu el resultat de l’aplicació de l’algorisme i com encara queden
restes de contaminació degut als ecos mal o parcialment identificats. També es pot observar
com, després de l’aplicació de l’algorisme de substitució, moltes de les zones de precipitació
identificades per l’algorisme d’Steiner i Smith (2002) com a ecos de terra han estat reconstruïdes.

Figura 40. Imatge del dia 28/09/2000 a les 23:50 hores UTC corregida per l’algorisme d’Steiner i Smith (2002). El camp de
precipitació corregit té restes de contaminació que no ha estat identificada per l’algorisme. Algunes zones de precipitació

allunyades del radar han estat eliminades per l’algorisme.
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4.4. Camp radar del dia 14/07/2001 a les 20:50 hores UTC

Figura 41. Camp de precipitació radar registrat el dia 14/07/2001 a les 20:50 hores UTC .

El camp de precipitació radar de la Figura 41 correspon al mateix episodi ocorregut entre els
dies 14 i 19 de juliol del 2001 on es produïa un cas de propagació anòmala severa presentat a
l’inici de l’apartat d’anàlisis dels resultats. En aquest cas, s’ha escollit una situació de
precipitació convectiva amb condicions de propagació anòmala important sobre el mar Balear.

A la Figura 42 es veu com l’algorisme identifica molt bé els ecos de terra que es troben a prop
del radar i com la combinació del gradient vertical i l’ecotop fa el mateix amb els ecos produïts
per la PA a la zona de les Illes Balears. Tot i així, aquests ecos no els identifica completament
degut a què l’ecotop en alguns punts es troba per sobre de la segona elevació.

Per altra banda, cal destacar com la combinació de l’spinchange i el gradient vertical identifica
com ecos no meteorològics importants cel·les convectives. Això és degut a què aquests nuclis de
precipitació presenten una variabilitat espacial molt semblant a la dels ecos de terra i per tant
són identificats per l’spinchange. Cal comentar que també pot influir el fet que aquests nuclis es
trobin allunyats del radar i per tant l’efectivitat del gradient vertical disminueixi.
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Figura 42. Procés d’aplicació de l’arbre de decisió modificat de l’algorisme d’Steiner i Smith (2002) al camp de precipitació radar
registrat el 14/07/2001 a les 20:50 hores UTC.

Així a la Figura 43 es veu com el camp corregit presenta, en les zones on l’algorisme identifica
els nuclis convectius com a ecos de terra, una subestimació de la precipitació. Tot i així,
l’algorisme corregeix bastant bé la imatge destacant la supressió dels ecos per PA. Gràcies a
l’eliminació de les petites taques de soroll que es fa després de l’aplicació de l’algorisme en el
procés de correcció dels camps de precipitació (veure Figura 31), es poden acabar d’eliminar els
ecos per PA no identificats per l’algorisme d’Steiner i Smith (2002).

Figura 43. Imatge del dia 28/09/2000 a les 23:50 hores UTC corregida per l’algorisme d’Steiner i Smith (2002). El camp de
precipitació corregit té restes de contaminació que no ha estat identificada per l’algorisme. Algunes zones de precipitació

allunyades del radar han estat eliminades per l’algorisme.
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5. Conclusions

En aquest capítol, s’han exposat una sèrie de paràmetres que reflecteixen les diferents
característiques dels ecos no meteorològics. Amb l’adequada combinació d’aquests paràmetres
es poden generar algorismes per identificar els ecos no precipitants en el camps de precipitació
radar. Aquests algorismes són capaços de detectar els ecos no metereològics en condicions de
propagació anòmala.

Recentment, Steiner i Smith (2002) han proposat un algorisme de detecció d’ecos no
meteorològics que es basa només en el camp de reflectivitat radar. L’algorisme combina tres
paràmetres (l’ecotop, l’spinchange i el gradient vertical) en forma d’arbre de decisió.
L’algorisme d’Steiner i Smith s’ha desenvolupat per la xarxa de radars NEXRAD dels EEUU de
forma que està totalment adaptat al protocol de mostreig dels seus radars i a la seva
climatologia d’ecos. Degut a això, ha estat necessària una modificació de l’arbre de decisió de
l’algorisme per tal d’adaptar-lo al radar de Corbera del Llobregat de l’INM i a les
característiques dels ecos a Catalunya. També s’ha fet una calibració dels llindars que controlen
els diferents paràmetres.

Finalment s’han analitzat 4 camps de precipitació radar corresponents a diferents situacions que
es donen a la nostra zona, tenint en compte que algunes d’elles són crítiques des del punt de
vista de la propagació anòmala. Una de les conclusions més importants que es poden extreure
de l’aplicació de l’algorisme és que és capaç d’identificar els ecos per PA (fins i tot quan aquesta
és molt severa). També és important comentar que l’algorisme presenta alguns problemes per
detectar els ecos de terra quan es troben embeguts en precipitació, i té tendència a identificar
certs nuclis convectius i xones de precipitació lluny del radar.

La dificultat més gran que presenta l’aplicació de l’algorisme d’Steiner i Smith és la calibració
dels paràmetres i dels llindars perquè s’adapti bé a la climatologia d’ecos de terra que es dóna
en el radar de l’INM.

En el següent capítol, es desenvoluparà un algorisme de detecció d’ecos de terra que no es basa
en la calibració d’uns llindars per decidir si un píxel éstà contaminat. Aquest algorisme basat en
la lògica difusa requereix un gran coneixement de la climatolologia d’ecos del radar ja que es
basa en aquest coneixement per identificar els punts contaminats.


