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1.  Introducció 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Introducció i objectius 
 

La precipitació en forma de neu contribueix a la regulació natural del cicle hidrològic, amb 

reserves d’aigua que s’emmagatzema durant l’hivern per incorporar-se més tard en forma 

líquida durant els períodes més càlids i secs de l’any. Les acumulacions de neu a les serralades 

causen, amb el desgel primaveral, un augment apreciable del cabal en una gran part dels rius en 

el seu curs alt. En un país com el nostre on l’aigua és un bé escàs i variable i patim anys de 

sequera, és molt important estimar el cabal que s’originarà a partir de la fusió nival, ja que ens 

permet regular i economitzar l’aigua dels embassaments. Això s’aconsegueix seguint l’evolució 

d’aquestes reserves, és a dir controlant el procés d’acumulació-fusió. Per tant, si disposéssim 

d’una eina per seguir l’evolució del fenomen nival, controlant tant l’acumulació com la fusió de 

neu, d’una manera integrada dins un model hidrològic més general, podríem gestionar 

òptimament els recursos hídrics. També ens permetria realitzar, mitjançant prediccions a curt 

termini de dades termopluviomètriques que introduiríem dins el model, prediccions 

d’hidrogrames de cabal per tal de preveure possibles avingudes i així intentar minimitzar els 

seus efectes. 

Per tant, el que necessitem per una banda és un model d’escolament de la fusió de la neu per 

arribar a estimar el cabal en una conca d’alta muntanya durant l’època de desgel primaveral. 

D’altra banda, una de les informacions importants com a variable d’entrada en els models de 
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fusió és la cobertura de neu. És a dir, necessitem conèixer el volum de neu que tenim i com es 

troba distribuït per poder aplicar llavors el model de fusió. 

Per determinar la distribució de la neu, degut al difícil accés que tenim a les zones d’alta 

muntanya, actualment s’utilitzen imatges de satèl·lit . Això suposa en primer lloc poder distingir 

la neu de les altres cobertes que tenim a la superfície terrestre i dels núvols, per la qual cosa 

s’utilitzen composicions en fals color d’imatges obtingudes a partir d’índexs espectrals. Encara 

que les imatges de satèl·lit més fàcils d’adquirir són les que s’anomenen de color vertader (true 

color, anomenades així perquè simulen el que veuria l’ull humà), les quals no discriminen els 

núvols de la neu. Però amb això no en tenim prou, ja que necessitem saber la quantitat de neu de 

què disposem i amb les imatges satèl·lit sols veiem la distribució espacial un cop al dia mentre 

no faci núvol, cosa força probable en zones muntanyoses. Així doncs necessitem una eina o 

model per estimar la quantitat de neu que tenim distribuïda. Podríem pensar en les dades que 

existeixen, normalment en estacions d’esquí, de gruixos de neu. Però degut a la poca quantitat 

de mesures (poques estacions) i la seva dispersió (molt separades), juntament amb la gran 

variabilitat espacial d’aquesta mesura fan que sols amb aquestes dades no puguem estimar la 

distribució espacial mitjançant interpolacions. Sols les podem fer servir per a validacions 

puntuals. Per això crearem també un model d’acumulació de neu senzill on mitjançant mesures 

de precipitació i temperatura i aplicant un llindar tèrmic per discriminar la pluja de la neu, 

aconseguirem tenir una primera estimació de la neu acumulada i la seva distribució. 

Ara bé, el seguiment de l’evolució dels fenòmens d’acumulació i fusió té una gran varietat i 

quantitat de factors que intervenen en ambdós processos.  

Els factors que influeixen en la quantitat i la distribució de la neu es poden classificar en 

meteorològics i topogràfics. Els factors meteorològics inclouen la temperatura de l’aire, el vent, 

la precipitació, els patrons de circulació atmosfèrica, l’activitat del front, el gradient i 

l’estabilitat de la massa d’aire. Els factors topogràfics inclouen l’alçada, el pendent, l’orientació, 

l’exposició i la cobertura vegetal.  

D’altra banda la fusió de la neu depèn, a escala puntual, de l’energia disponible, la qual al seu 

torn es veu fortament afectada pel pendent, l’orientació del lloc i els efectes d’ombra. En quant a 

l’energia, les quatre majors fonts naturals de calor en el procés de fusió són la radiació solar 

absorbida, la radiació tèrmica (terrestre) neta, la transferència de calor per convecció de l’aire i 

el calor latent de vaporització per la condensació de l’aire. Dues fonts menors addicionals de 

calor són la conducció de calor a través del sòl i el contingut de calor de l’aigua de pluja. En 

definitiva, les fonts d’energia que causen la fusió de la neu involucren molts paràmetres que 

poden ser difícils, si no impossibles, de quantificar i mesurar.  

Com a conseqüència d’aquesta dificultat a l’hora d’estudiar els factors determinants, a la 

pràctica, les relacions teòriques involucrades es redueixen a equacions empíriques derivades 

més senzilles que funcionen satisfactòriament en models de simulació.  
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Dos aproximacions bàsiques són usades normalment: primer tenim els models de balanç 

energètic on es solucionen equacions simplificades basades en les lleis que governen els 

processos d’intercanvi d’energia al paquet de neu, representant la causalitat de factors com ara 

la radiació solar, el vent, la calor de condensació del vapor d’aigua, etc.; i l’altre mètode, més 

directe en el context operacional, considera les variables meteorològiques com a índex dels 

processos físics.  

El primer mètode resulta més complicat d’implementar en el nostre cas, ja que necessita moltes 

mesures de paràmetres físics, de difícil estimació, a l’hora de resoldre les equacions de balanç 

energètic, per tant molta instrumentació meteorològica de la qual no disposem. En canvi el 

segon mètode es basa en agafar sols unes quantes variables d’entrada i unes senzilles relacions 

empíriques, normalment només es té en compte la temperatura de l’aire juntament amb un 

factor de fusió fix o variable i es coneix amb el nom de model d’índex de temperatura o mètode 

de grau-dia (degree-day method), o més recentment combinant l’índex de temperatura amb un 

simplificat balanç de la radiació ( [1] Kustas et al., 1994). 

Un dels problemes associats als models de fusió és poder representar la variabilitat espacial, 

sobretot en els models conceptuals d’índex degut a les poques variables d’entrada. Com ja hem 

comentat unes línies més amunt, factors determinants en el procés de fusió afectant l’energia 

disponible, són els relacionats amb la topografia. Gràcies a l’avenç en les tècniques dels 

sistemes d’informació geogràfica (GIS) a l’hora de gestionar informació distribuïda juntament 

amb l’increment de la potència computacional des de fa uns quants anys s’estan fent 

aproximacions als models distribuïts ([3] Cazorzi et al.,1996; [4] Marks et al.,1999; [5] Daly et 

al.,2000). Per tant, es desenvoluparà un model numèric d’acumulació i fusió de neu distribuït 

espacialment. El mètode escollit per simular la fusió és un model d’índex per les seves poques 

dades d’entrada necessàries, combinant la temperatura de l’aire amb un balanç radiatiu senzill, 

ja que segons els estudis fets per Kustas ([1] Kustas et al., 1994) utilitzant aquesta combinació 

es milloren els resultats comparant-los amb el model on sols s’usa la temperatura i es troben 

resultats similars als de models més complicats  de balanç energètic. Per aconseguir una 

adequada resolució espacial tractarem la conca no com a conjunt o zones d’igual alçada com fan 

molts models, si no que subdividirem l’àrea en cel·les, creant una malla quadriculada, on farem 

els càlculs per cada una d’elles. 

Factors topogràfics, com ara el pendent i l’orientació dels vessants, que són molt variables en 

zones muntanyoses determinen en gran mesura la quantitat d’energia que arribarà al paquet de 

neu, concretament modificant la intensitat de radiació solar incident. Per aquesta raó, 

introduirem en el nostre model aquesta heterogeneïtat espacial en l’energia solar disponible 

deguda a la variabilitat topogràfica. Per aconseguir això, aplicarem un model de simulació de 

radiació on es tindran en compte els efectes topogràfics.  

En definitiva, l’objectiu de la tesina és desenvolupar un model d’escolament de la fusió de la 
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neu i conjuntament es desenvoluparan també un model de simulació de la radiació i un model 

d’acumulació de neu. Llavors, un cop creat el model, l’objectiu serà validar-lo, aplicant-lo a una 

conca del Pirineu, escollint episodis d’acumulació i de desglaç. 

 La conca d’estudi es troba a la part alta del riu Llobregat amb una àrea d’uns 330Km2. Limitada 

pel Nord per la Serra del Cadí, el riu Llobregat neix a les fonts que brollen a mig quilòmetre 

aigües avall de Castellar de Nuch, a 1295 metres. La direcció general del riu és de Nord a Sud 

fins a Manresa des d’on s’inclina lleugerament a l’Est fins a la seva desembocadura. El punt de 

sortida de la conca d’estudi es troba situat a Guardiola de Berguedà. El rang d’altituds en què 

ens movem es entre 2700 i 700 metres sobre el nivell del mar.  

 

1.2. Antecedents 
 

Al llarg de les últimes cinc dècades s’han creat arreu del món diferents models d’escolament de 

fusió de neu. Dins els més coneguts trobem: el SSARR (USACE, 1956), el HEC-1 (USACE, 

1967), el NWSRFS (HRL, 1972), el PRMS (USGS, 1973) i el SRM (Martinec, 1973).  

Presentem una breu descripció dels diferents models: 

• SSARR (Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation) 

Aquest model creat per l’USACE el 1956 (U. S. Army Corps of Engineers) és un dels primers 

models de simulació contínua de flux de corrent usant una gran quantitat de paràmetres 

representats. El model es pot subdividir en dos mòduls, un que comprèn la computació nival i 

l’altre l’anàlisi de l’escolament. En quant a l’anàlisi de l’escolament, utilitza un senzill reservori 

d’humitat del sòl, el nivell o estat del qual determina el percentatge de precipitació o aigua de 

fusió que s’incorporarà al flux. L’aigua que no es mobilitza és distribuïda entre  el guany en la 

reserva d’humitat del terra i la pèrdua per evapotranspiració. En quant al mòdul de còmput 

nival, calcula la fusió emprant dues opcions que li permeten adaptar-se a aplicacions 

específiques. La primera opció es basa en l’aproximació d’índex de temperatura, mentre que la 

segona opció és la resolució de l’equació de fusió de la neu. L’estat del paquet de neu a la conca 

també es pot definir mitjançant dues opcions, amb les corbes d’esgotament (depletion curves) o 

amb les bandes de neu integrades. El model de corbes d’esgotament calcula la fusió mitjançant 

un algoritme basat en l’índex de temperatura o el balanç energètic i les corbes d’esgotament de 

la cobertura de neu. Les corbes de buidament es troben fonamentades en la relació teòrica entre 

el percentatge d’àrea coberta de neu en relació a l’àrea total de la conca versus la descàrrega 

acumulada en relació a la total de l’estació. Llavors es comparen la cobertura de neu i la 

descàrrega acumulada durant el període estudiat amb les teòriques. Aquesta aproximació permet 

dividir la conca en àrees amb neu i àrees sense. L’altre opció és subdividir la conca en franges 

d’igual elevació, on l’acumulació i la fosa de neu, així com la humitat del sòl es prenen com a 
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independents. La fusió de la neu es calcula mitjançant el model d’índex de temperatura pels 

episodis en què no plou i amb l’equació de fusió de neu modificada pels episodis de pluja. 

• HEC-1 (Hydrological Engineering Center) 

El HEC-1 és un model de simulació d’avingudes desenvolupat el 1967 pel Centre d’Enginyeria 

Hidrològica de l’USACE. És un programa general que simula la descàrrega provinent de la 

fusió de neu o de la pluja, o ambdós, per qualsevol tipus de conca hidrogràfica. Consta de varies 

subrutines de càlcul hidrològic on una d’elles és el càlcul de la fusió de la neu. El HEC-1 té una 

gran capacitat per ajudar en investigacions hidrològiques. És un model tipus-event per modelar 

riuades. Es subdivideix la conca en unitats hidrogràfiques on s’hi apliquen la fusió o la pluja per 

simular la descàrrega. La fusió de neu es simula utilitzant tant el model de grau-dia com el de 

balanç d’energia, aquest últim utilitzat en els casos de pluja sobre neu. Existeix una mesura per 

tenir en compte fins a 10 zones d’alçades diferents, amb la temperatura seguint un descens en 

graus per increment d’altura per cada zona.  La temperatura de cada zona és la que determina si 

plou o neva. 

• NWSRFS (National Weather Service River Forecast System) 

El NWSRFS és un desenvolupament més ampli del Standard Watershed Model de Crawford & 

Linsey de l’any 1966. Es desenvolupa el 1972 per l’Hydorlogical Research Laboratory, del 

NWS. Utilitza el Sacramento soil-moisture accounting model de Burnash ([6] Burnash et al, 

1973) i es traslladat a escolament usant un hidrograma unitari. S’utilitza una aproximació 

d’índex de temperatura per la fusió i sols amb la temperatura i la precipitació com a inputs 

meteorològics té resultats d’èxit. Aquest model considera components importants del balanç 

energètic del paquet de neu, com l’intercanvi calorífic en la interfície neu-aire i neu-terra, 

l’extensió d’àrea coberta de neu, l’estoc de calor dins el paquet, la retenció d’aigua líquida i la 

seva transmissió. La fusió es calcula amb l’aproximació de graus-dia durant els períodes de no-

pluja, empleant un canviant factor de fusió estacional. També considera el fred contingut i  la 

disponibilitat de líquid de la neu, és a dir la maduresa del paquet de neu. Pels períodes de pluja 

s’utilitza l’equació de balanç d’energia, on hi entren la radiació neta, la transferència de calor 

sensible, latent i de l’aigua de pluja. La distribució de la neu s’aconsegueix utilitzant corbes 

d’esgotament que relacionen l’extensió de la cobertura de neu amb el rati de l’equivalent 

d’aigua promig zonal. Aquesta corba es considera constant any rera any per una conca 

particular. Quan el dèficit calorífic de la neu és satisfet, l’aigua disponible es movilitza 

lentament i s’atenua per simular la transmissió de l’aigua a través de la neu.  

• PRMS (Precipitation Runoff Modelling System) 

El PRMS va ser desenvolupat pel U.S. Geological Survey, Water Resources Division el 1973 

([7] Leavesley, 1973). Segons Leavesley et al. el 1983, el PRMS es va desenvolupar per evaluar 

l’impacte de diferents combinacions de pluges, climes i tipus de sòls en l’escolament 



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

- 7 - 

superficial. És un model amb múltiples utilitats per hidrogrames de fluxe turbulent i simulacions 

a llarg termini de cabals promig diaris de fusió de neu. La conca es disgrega en unitats de 

resposta hidrogràfica tenint en compte la vegetació, el clima, la fisiografia, i el tipus de terreny. 

I llavors es fan els càlculs per cada unitat. Les entrades mínimes son la temperatura màxima i 

mínima, la precipitació i la radiació solar. La fusió es modela a través del balanç energètic 

presentat per Obled & Rosse el 1977, i té en compte la radiació solar i la terrestre, així com el 

calor transmès per la pluja. La rutina del paquet de neu té en compte l’equivalent en aigua i el 

dèficit calorífic, en conseqüència la maduresa de la neu. També considera reserves de flux per 

cada unitat hidrogràfica i les diferents respostes de cada unitat es sumen per trobar el total de la 

conca.  

• SRM (Snowmelt Runoff Model) 

El SRM es desenvolupa originalment el 1973 per Jaroslav Martinec vinculat en aquell temps al 

Institute for Snow and Avalanche Research a Davos (Suïssa). El SRM simula o prediu el cabal 

diari per una conca de muntanya on la fusió té una contribució important al flux total. S’ha 

aplicat a conques amb un ampli rang de superfície des de 1 fins a 120.000 km2, i a diferents 

tipus de climes amb poques limitacions. Encara que es necessari una definició precisa dels 

paràmetres i variables si es volen obtenir resultats acurats.  

L’SRM utilitza la fracció d’àrea coberta de neu, la temperatura i la precipitació com a dades 

crítiques d’entrada. Divideix la conca en rangs de diferents elevacions i aplica l’aproximació 

d’índex de temperatura en cada franja pel càlcul de fusió. Característiques específiques de cada 

conca inclouen el coeficient d’escolament, el factor de fusió i els factors de recessió històrics. 

La mitjana zonal d’elevació hipsomètrica es determina per cada zona mitjançant les corbes 

d’elevació-àrea. També es necessita saber el gradient vertical de temperatura de la conca. Cada 

dia durant l’estació de desglaç es calcula l’aigua produïda per la fusió i la pluja, es sobreposa en 

el flux de recessió calculat i es transforma en cabal de sortida diari de la conca. El cabal es 

calcula mitjançant un model simple de transformació utilitzant constants empíriques, coeficients 

d’escolament, factors de fusió i la recessió del flux. La força del SRM recau en la seva seguretat 

en l’extensió de la cobertura de neu. Té en compte poques dades d’entrada i la fracció d’àrea 

coberta de neu es troba mitjançant imatges de satèl·lit, fotografies aèries o mesures de camp. Es 

calcula un factor de fusió per cada franja d’elevació, i es discrimina entre neu i pluja depenent 

de la temperatura promig de la zona i un temperatura crítica lleugerament per sobre del punt de 

fusió. Les cobertures de neu extretes de les imatges es posen en ordre en forma de corba 

d’esgotament pel període de desglaç. La fusió de neu es calcula mitjançant el factor de graus-dia 

per cada zona coberta de neu. La variació en el temps de la cobertura de neu s’estima amb les 

corbes d’esgotament. La fusió és distribuïda per cada zona i sumada per trobar el promig diari 

d’escolament per la conca sencera. 
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D’entre tots els models existents de fusió de neu, podríem concloure que existeixen, bàsicament, 

dos tipus d’aproximacions per simular la de fusió de la neu, els models on les variables 

meteorològiques es consideren com a exponents o índex dels processos i els que mitjançant la 

resolució d’equacions de transferència de calor simplificades intenten modelar els diferents 

intercanvis energètics. Els segons necessiten de molta instrumentació, ja que a les equacions hi 

intervenen molts paràmetres diferents, com la humitat de l’aire i del sòl, el vent, la temperatura 

de l’aire, la radiació solar incident, la radiació terrestre, etc. Per contra els models conceptuals 

d’índex tan sols amb la temperatura ja són funcionals. Els models de balanç són universals en el 

sentit que es poden aplicar per qualsevol conca, en canvi els models d’índex són específics de 

cada conca, on s’han de determinar els paràmetres per calibració, no es poden transferir a 

conques amb característiques climàtiques o topogràfiques diferents. En quant als càlculs, els 

models d’índex són bastant més senzills ja que es tracta de resoldre una simple equació empírica 

que relaciona la fusió amb la temperatura a través del factor de fusió. En l’altre model s’ha de 

resoldre l’equació de conservació de calor, en al qual hi intervenen moltes variables 

meteorològiques i físiques. Encara que normalment es fan simplificacions que alleugen els 

còmputs. Per altre banda els models experimentals de grau-dia, al faltar-li una base física, no 

prediuen bé la distribució espacial en conques heterogènies. Aquests s’utilitzen normalment per 

fer prediccions de cabals i donen resultats promigs diaris on el que ens interessa és tenir una 

estimació del cabal diari per fer córrer el model al llarg de períodes llargs, en canvi els de balanç 

energètic s’utilitzen per estudis més precisos, per investigacions de fenòmens específics amb 

una resolució temporal i espacial més gran.  

Està acceptat que l’ús de l’índex de temperatura per prediure la fusió diària és una considerable 

simplificació del balanç total d’energia. En el context de modelar a escala de conca la teòrica 

superioritat del model energètic es contrapesa amb els requeriments excessius de dades. 

Existeixen però algunes investigacions on els models d’índex de temperatura s’extenen 

utilitzant altres variables meteorològiques diferents de la temperatura en aproximacions parcials 

de balanç energètic. Com per exemple l’estudi fet per Kustas et al ([1] Kustas et al, 1994) on a 

partir d’un senzill balanç radiatiu que combina amb el mètode de grau-dia, troba que els 

resultats milloren considerablement en relació amb sols modelar a partir de la temperatura com 

a índex, i el balanç energètic complert no és millor que la combinació. 

 

 

 

 

 




