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3. Estimació de les variables d’entrada al Model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Introducció 
 

En aquest capítol es parla del tractament i processat de les mesures que intervenen en el model 

proposat. Bàsicament les variables d’entrada crítiques són la temperatura de l’aire, la radiació 

neta i la precipitació. Aquesta informació l’obtenim de les estacions meteorològiques 

disponibles al llarg de la zona d’estudi, que descriurem més endavant (apartat  5.1). Però per fer-

nos una idea de la seva distribució geogràfica, es pot fer un cop d’ull al mapa de la conca alta 

del Llobregat ( Fig.4). La conca on s’aplicarà el model apareix al mig del mapa. En aquesta 

figura s’hi representa el contorn de la conca, els rius amb els seus afluents, les estacions 

meteorològiques del SMC (Servei Meteorològic de Catalunya), els pluviòmetres del SAIH 

(Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica ), així com les estacions d’aforament de la zona. 

A l’haver escollit un model d’índex, les variables meteorològiques passen a ser els exponents 

dels processos físics involucrats i per tant, tenen molt pes específic. Si volem obtenir bons 

resultats, ser acurats a l’hora d’estimar-les és imprescindible ja que són decisives.  

Igualment passa amb el procés d’acumulació, on les variables significatives en el model de 

simulació són la temperatura i la precipitació. És indispensable disposar d’unes bones i denses 

observacions per tal d’obtenir bons resultats. Com que no es disposa de gaires estacions dins la 

zona d’estudi, s’utilitzaran estacions circumdants més llunyanes, encara que no sigui el desitjat, 

que ens ajudaran a l’hora de fer les interpolacions al llarg de la conca.  
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Fig.4. Mapa de  la Conca Alta del Llogbregat amb la situació de les estacions de mesura (coord. UTM). Font: 

Elaboració pròpia 

 

Altres dades que necessitem són les topogràfiques: alçada, pendent i orientació, juntament amb 

les coordenades geogràfiques (x,y). Totes aquestes últimes són fixes i per tant no necessiten cap 

processat.  

Al llarg dels diferents mòduls que integren el model numèric d’escolament de fusió i 

acumulació, intervenen d’altres variables en certa forma menors però que juguen un paper 

important en segons quines situacions. Com per exemple, la reflectivitat superficial o albedo, la 

nuvolositat, el gradient vertical tèrmic, el llindar tèrmic pluja-neu, el factor de fusió de neu, etc. 

que tractarem més endavant.  

 

3.2. Temperatura 
 

En un principi vàrem tractar la temperatura a partir de les dades obtingudes en les diferents 

estacions del SMC fèiem una interpolació per tal de tenir una temperatura per cada cel·la. El 

sistema que utilitzàvem era agafar els valors de temperatura de les diferents estacions i 

projectar-les a un nivell base de 1000 metres d’alçada, fent servir un gradient tèrmic vertical fix. 

Un cop teníem les temperatures al nivell base les interpolàvem mitjançant una funció on es 

necessiten les coordenades de les estacions i de les cel·les on volem fer la interpolació. Llavors 

teníem la temperatura distribuïda a la nostra zona d’estudi a un nivell de 1000 metres. Tot seguit 

aplicàvem el gradient tèrmic per traslladar la temperatura del nivell base a l’altura de cada 
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cel·la, és a dir introduíem la topografia.  

Un dels problemes que vam detectar a l’introduir la variabilitat espacial en les dimensions x i y, 

és que això influenciava en gran mesura la fusió, i per tant l’acumulació. Com es ben sabut un 

dels factors que marquen més la temperatura és l’alçada. A part d’aquest gradient tèrmic 

vertical, nosaltres obteníem un gradient horitzontal. Cosa que és normal a grans escales però no 

tant en escales petites com és la nostra zona d’estudi, i si fos així tampoc seria realista ja que 

fem servir per determinar-lo estacions que es troben fora del marc d’estudi i per tant afectades 

per condicions climàtiques diferents.  

Una de les conseqüències d’introduir la variabilitat horitzontal en la temperatura de l’aire era les 

diferències en la fusió que teníem d’est a oest. En ambdós episodis estudiats, sempre teníem 

molta més fusió a la part est de la conca, cosa que feia que la neu sols s’acumulés a la part oest. 

Una altra conseqüència era l’efecte sobre la radiació tèrmica que depèn de la temperatura de 

l’aire i a la vegada sobre la radiació neta ja que variàvem la component terrestre. Això no feia 

sinó augmentar l’efecte de la variació horitzontal en la fusió, per tant en l’acumulació i els 

cabals originats. 

Per mirar de solucionar aquest efecte, el que hem decidit és agafar sols les estacions que cauen 

dins la conca, que són dues, Gisclareny i Guardiola de Berguedà. Però tenim inversió tèrmica, i 

precisament Guardiola de Berguedà està afectada per aquest fenomen, ja que moltes nits trobem 

temperatures molt baixes en comparació amb estacions que es troben a cotes superiors. Per tant 

la utilització d’aquesta estació ens portaria problemes en quant a la temperatura. Utilitzarem 

doncs sols l’estació de Gisclareny que a l’estar a uns 1400 metres sobre el nivell del mar i  a uns 

700 metres més amunt que Guardiola suposem ja no es veu afectada per la inversió tèrmica. A 

partir de la temperatura de Gisclareny i aplicant el gradient vertical calcularem la temperatura 

per totes les cel·les i així no introduirem variabilitat horitzontal.  

La solució més adequada com sempre seria disposar de més estacions dins la conca i així 

interpolar amb la seguretat de que no introduïm gradients horitzontals deguts a agafar estacions 

meteorològiques molt distants com suposem és el nostre cas.  

 

Gradient Tèrmic Vertical de Temperatura: 

 

En molts models que hem trobat a la literatura s’utilitza un gradient vertical fix de temperatura, 

al voltant de -6’5ºC per cada kilometre (gradient mitjà a la troposfera), cosa que vam utilitzar al 

principi, però estudiant amb més detall les variacions que es produïen entre les diferents 

estacions a diferents cotes (en un rang de 720 a 1397 metres d’alçada) per una mateixa hora, 

s’observa clarament que s’allunya bastant d’aquest valor.  
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Fig.5. Evolució del gradient tèrmic vertical al llarg de l’any 2004 mesurat a partir de 8 estacions del SMC a 

diferents cotes (dades cada mitja hora). Font: Elaboració pròpia 

 

S’observen ( Fig.5) variacions del gradient tèrmic vertical d’un dia a un altre, inclus d’un mes a 

un altre amb menys intensitat. També s’observa que no sempre al pujar en alçada trobem 

temperatures inferiors, tenim força casos d’inversió tèrmica.  

Les causes que determinen l’aparició d’inversió tèrmica són diverses, però normalment ve 

provocat per un dels següents processos: 

a) Superposició de masses d’aire que es troben a diferents temperatures. Un exemple 

característic és el pas d’un front càlid o  fred. 

b) Alteració d’una massa d’aire que originalment era homogènia, modificant-se 

l’estructura vertical dels nivells baixos de l’atmosfera. Aquest cas és degut al 

refredament de la superfície de la Terra durant la nit. 

  

En el nostre cas i el més comú és el segon. Conegut com inversió radiativa. La superfície 

terrestre es refreda per emissió d’ona llarga cap a l’espai, cosa que es maximitza en nits clares 

amb un vent suau i aire sec. La massa d’aire pròxima al terra es refreda per contacte amb aquest, 

i ho fa molt més ràpidament que l’aire que té per sobre. Aquest aire fred és més dens, pesa més, 

no pot ascendir i no es mescla. El refredament no s’estén molt amunt. Per tant, a una alçada 

determinada, tenim una capa amb la temperatura superior a la de la superfície. Aquesta inversió 
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generalment s’erosiona ràpidament un cop surt el Sol i escalfa la capa superficial. 

Per tant tenim un problema, ja que no podem fer servir el gradient promig de la troposfera 

perquè s’allunya bastant de la realitat. Tampoc podem calcular el gradient tèrmic per cada dia ja 

que necessitaríem moltes estacions en una mateixa zona, cosa que no tenim. Tenim les estacions 

força separades per poder trobar un perfil de temperatura vertical fiable. Cosa que aniria bé ja 

que tindríem el gradient vertical exacte, l’alçada i el gruix de la capa calenta. És a dir, hauríem 

de calcular el gradient nocturn, el diürn i les alçades on canvia. Això és impossible tenint sols 8 

estacions i tant separades. Per tant el que podem fer es agafar un gradient mig anual específic de 

la zona. Aquest l’hem trobat fent la mitjana dels gradients horaris per tot un any, i ens dóna que 

la temperatura disminueix uns 2’9ºC cada 1000 metres que pugem. També podem buscar per ser 

més exactes un gradient mig per l’episodi d’estudi. En aquest cas hauríem de calcular els 

gradients tèrmics per l’episodi del Febrer-Març del 2004 i per l’episodi del Novembre-

Desembre del 2004. Veiem en gràfics ( Fig.6 i  Fig.7) el que passa amb el gradient durant aquests 

dos episodis. El càlcul del gradient es calcula utilitzant totes les estacions i fent una regressió 

lineal on el valor del pendent ens dóna el gradient. 

 

Episodi 15/02/2004-15/03/2004 

 

 
Fig.6. Evolució del gradient tèrmic vertical per l’episodi comprès entre el 15-02-2004 i el 15-03-2004. Dades 

cada mitja hora, fent servir totes les estacions. Font: Elaboració pròpia 
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Episodi 25/11/2004-14/12/2004 

 

 

Fig.7. Evolució del gradient tèrmic vertical durant el període que va del 25-11-2004 fins el 14-12-2004. Dades 

cada mitja hora, fent servir totes les estacions.  Font: Elaboració pròpia 

 

Com es pot observar en ambdós gràfics ( Fig.6 i  Fig.7), les nits amb inversió tèrmica 

corresponen a un 50 % de les nits del període més o menys. Una forma d’avaluar això seria 

crear un vector de gradients tèrmics que donés el GTV (Gradient Tèrmic Vertical) per cada dia i 

nit del període estudiat. Però com hem explicat al principi, el fenomen de la inversió tèrmica té 

una alçada límit variable, on a partir d’allà tornem a trobar un perfil normal de temperatures 

(GTV negatiu). Per tant, al desconèixer l’elevació a què ens arribaria el perfil anòmal de 

temperatures, seria agosarat posar un gradient positiu per totes les elevacions. Una altra de les 

raons per no introduir els gradients negatius és la dispersió de les estacions meteorològiques, 

cosa que fa que les variacions en alçada puguin ser degudes a què estem considerant per trobar 

els perfils de temperatura, que les estacions estan una sobre de l’altre. Tenim estacions 

separades a més de 30 quilòmetres de distancia, és a  dir les temperatures poden estar afectades 

no solament per la seva altitud sinó per la variabilitat tèrmica horitzontal. 

En definitiva, al no tenir suficients dades dins la conca com per tenir un bon perfil vertical de 

temperatura, el que farem és agafar un valor promig fix per cada període, calculat a partir de 

totes les estacions. Agafarem la mitjana de gradients negatius, ja que així durant el dia, que és 

quan més ens interessa ja que és quan es produeix la major part de la fusió, no subestimarem el 

gradient incloent a la mitja els valors positius de la inversió tèrmica nocturna. 
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3.3. Radiació  
 

En quant a la radiació, com ja hem explicat anteriorment, hem desenvolupat un model per tal de 

simular-la. Una de les raons és l’efecte que té la topografia en la quantitat d’energia solar 

disponible. Per fer-nos una idea presentem tot seguit la dependència amb l’orientació del pla i el 

pendent que té la radiació incident. Una altra de les coses que fem és comparar els resultats 

simulats amb el que mesuren les estacions. Hem de tenir en compte que el model ens dóna la 

radiació solar potencial, independentment de les condicions atmosfèriques. Existeixen molts 

factors que poden modificar la radiació incident, com són els núvols, el contingut en vapor 

d’aigua i diòxid de Carboni, així com d’altres gasos i partícules, la concentració dels quals varia 

al llarg del temps. 

 

3.3.1. Radiació Solar versus Orientació 

 

Presentem tot seguit l’efecte que té l’orientació d’un pla inclinat en vers l’energia potencial que  

rep del Sol. A través del nostre model hem simulat la radiació solar neta que rebria un punt a 

1000 metres d’alçada, amb una inclinació de 30º, situat a una latitud de 42º i una longitud de 2º. 

L’albedo superficial el considerem de 0.25. Llavors s’executa el model per diferents 

orientacions (orientacions mesurades des del Nord, en el sentit de les agulles del rellotge). Un 

cop fet això, fem córrer el model al llarg de sis mesos i per cada mes i cada orientació en 

calculem el total d’Energia Solar rebuda per aquesta superfície. Un cop tenim l’Energia 

potencial total per un mes el que fem és buscar la mitjana diària per cada mes i això és el que 

acabem representant en el següent gràfic ( Fig.8). 

Com es pot observar varia força en funció de l’orientació del pla inclinat. El màxim el trobem a 

180 graus, que correspon amb la direcció Sud, com ens esperàvem, ja que a l’hemisferi Nord, el 

Sol, a latituds mitjanes, sempre toca més hores a la cara Sud. Aquest gràfic variaria amb el 

pendent, quant més acusat el pendent més diferències trobaríem per les diferents orientacions. 

En canvi, per pendents suaus, llavors no existiria molta diferència. 

Un altre dels aspectes a comentar és que les diferències també augmenten a mesura que el Sol té 

una declinació més baixa, pels mesos d’hivern. És normal, ja que al tenir un angle respecte 

l’horitzó tan baix, per superfícies inclinades i orientades d’esquena a la trajectòria del Sol, 

potser no arriba a tocar en tot el dia.  
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Fig.8. Distribució de l’índex energètic (mitjana diària de l’energia potencial acumulada) en funció del mes i 

l’orientació (angles mesurats respecte al Nord en el sentit de les busques del rellotge).                    

Font: Elaboració pròpia 

Aquest apartat serveix per simular l’efecte de l’orientació del pla en relació amb la incidència 

dels rajos solars. És a dir, depenent de l’orientació de la superfície i de la seva inclinació tindrà 

més o menys hores d’insolació. Com és ben sabut, a l’hemisferi nord, la cara sud de les 

muntanyes rep més radiació solar, i aquesta és una de les raons perquè tinguin menys neu 

acumulada. Per tant, per seguir l’evolució del procés fusió-acumulació, aquest efecte és molt 

important ja que determinarà que es fongui o no la neu acumulada. 

Perquè tinguem un punt amb ombra s’han de complir tres condicions ordenadament: 

1er : Sol aixecat                                                            z > π / 2 

2on : El pla ha d’estar inclinat                                      β > 0 

3er : L’angle d’incidència solar superior als 90º          i > π / 2 
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Fig.9. Relació entre la insolació i un pla inclinat orientat cap al Nord. Font: Elaboració pròpia 

3.3.2. Radiació Solar versus Pendent 

 

Per buscar la relació entre el pendent i la radiació potencial solar que rep un punt, considerarem 

un punt amb pendents diferents i farem córrer el model durant un període de sis mesos, per 

veure l’efecte que té la inclinació del pla sobre la radiació incident, en funció de la seva 

orientació ( Fig.10 i  Fig.11).  

Fig.10. Distribució de l’índex d’energia solar (mitjana diària de l’energia potencial acumulada) al   llarg de sis 

mesos en funció del pendent del pla orientat cap al Sud. Font: Elaboració pròpia 

Fig.11. Distribució de l’índex d’energia solar (mitjana diària de l’energia potencial acumulada) al llarg de sis 

mesos en funció del pendent del pla orientat cap al Nord. Font: Elaboració pròpia 
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Analitzant les gràfiques anteriors (Radiació versus pendent, cara nord ( Fig.11) i cara sud 

( Fig.10)) s’observa la gran diferència entre els vessants orientats cap el sud i els orientats cap el 

nord. En el primer cas (cara Sud), els mesos amb angle solar baix (gener, febrer i març) tenim 

més intensitat de radiació per pendents més elevats, mentre que els mesos de primavera (abril, 

maig i juny) i d’estiu (juliol, agost i setembre) per extensió, on tenim el Sol més elevat, la 

intensitat decreix a l’augmentar la inclinació del pla. L’angle mitjà amb més radiació al llarg de 

tot l’any d’un pla orientat al Sud cau entre els 30 i 40º.  

La tendència general en ambdós gràfics per angles inferiors a 45º és l’augment de l’energia 

solar incident a l’augmentar l’angle solar (angle que es forma entre l’horitzó i la posició del Sol 

al cel) ja que les hores d’insolació són majors. 

En el cas dels vessants orientats en direcció nord, l’índex energètic disminueix a l’augmentar el 

pendent del pla perquè zones amb pendents més abruptes tenen més hores d’ombra, és a dir 

menys radiació solar directa. 

Quan tenim superfícies inclinades, l’angle d’incidència (i: angle que es forma entre la direcció 

amb què incideix el Sol i la normal al pla) de la radiació solar directa canvia depenent del 

pendent del pla (β). Aquest angle d’incidència solar depèn de l’angle solar o el seu invers el 

zenit, així com del pendent del pla. Una altra de les dependències que existeix és en la relació 

entre azimuts, tant l’azimut solar com l’orientació del pla, que anomenem aspecte. La 

importància de l’angle d’incidència (i) és degut al fet que determinarà la quantitat d’energia que 

podrà absorbir la superfície. Per tant el que fem, mitjançant fórmules trigonomètriques, és trobar 

les relacions entre  els angles (eq.5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12. Relació entre la posició del Sol i les característiques topogràfiques (pendent i aspecte) d’un pla. Font: 

Elaboració pròpia 
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i = arcos [cos(z)·cos(β) + sin(z)·sin(β)·cos(Az-As)] eq.5  

i : angle d’incidència dels rajos solars 

z : zenit solar 

β : pendent de la superfície 

Az : azimut solar 

As : orientació o aspecte de la superfície 

Llavors s’ha de multiplicar la radiació solar directa que tindríem en una superfície horitzontal 

pel factor geomètric i així trobem la radiació directa per una superfície inclinada:  

 

Kdir(sup.inclinada) = Rb · Kdir(sup.horitzontal)      ;            Rb=cos(i)/cos(z) eq.6  

 

A través d’aquesta senzilla correcció geomètrica podem reflexar la variació d’energia absorbida 

per superfícies amb diferents inclinacions. Efecte important, sobretot en zones abruptes com són 

les capçaleres dels rius o conques altes, que és on trobem la neu i una varietat gran de pendents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13. Relació entre angle d’incidència i absorció en dues superfícies (A l’esquerra: superfície horitzontal, A la 

dreta: superfície inclinada). Font: Elaboració pròpia 

L’energia absorbida per la superfície correspon amb la component ortogonal al pla, com es pot 

veure en l’exemple ( Fig.13) en el primer cas (esquerra) l’energia solar incident és la component 

vertical (I=E*cos(i)), en canvi en la superfície inclinada (dreta) on l’angle d’incidència és de 

zero graus, l’energia incident és I=E*cos(0) per tant I=E i en conseqüència rep més energia. Per 

una mateixa superfície quan més ortogonal sigui la direcció de la radiació incident, més energia 

incident, per tant més absorció.   
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3.3.3. Radiació Simulada versus Mesurada 

 

Al fer la comparació entre els valors de radiació solar global incident (radiació solar directe més 

radiació solar difusa) que ens dóna el model amb els observats per les estacions de mesura, ens 

n’adonem que tenen diferències. Com ja hem dit el model en un principi, ens calcula la radiació 

amb condicions de cel clar, és a dir la radiació màxima que tindríem. Això farà que la radiació 

observada, normalment tingui valors inferiors. Encara que no passa sempre, cosa que s’explica 

perquè el model es basa en equacions empíriques amb uns paràmetres que agafem constants al 

llarg de l’any. En la següent figura ( Fig.14) mostrem un cas en què la diferència entre simulada i 

observada no és molt gran. Es tracta del dia 16 d’Agost, on es mostra la radiació observada vers 

la simulada. 

 

Fig.14. Comparació entre la radiació solar global simulada i la observada (16-08-04, La Quar de Berguedà). 

Font: Elaboració pròpia  

Les diferències s’accentuen en dies que tenim el cel tapat, cosa que modifica en gran mesura la 

radiació que arriba a la superfície. Per exemple, tenim el dia 16 de Febrer del 2004, un dia amb 

precipitacions a la zona d’estudi i mesurades en les estacions. Com es pot veure ( Fig.15) la 

radiació solar es troba molt atenuada en comparació amb la simulada o potencial. 

Un dels avantatges del nostre model és que té com a variable d’entrada un paràmetre anomenat 
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factor de núvols, aquest factor de núvols (mc) és el rati de la suma dels angles sòlids formats 

pels núvols amb l’angle sòlid del cel enter. Existeix una equació empírica (eq.5 ,veure Annex A) 

que relaciona l’índex de claredat del cel (Radiació global incident/Radiació solar potencial) amb 

la nuvolositat.  

cc
o

mmcc
K
K

⋅⋅+−=
↓
↓ )(1 21  

eq.7  

K↓ : radiació global  

K↓o : radiació global sota cel clar 

c1,c2 : coeficients empírics ( ≈ 0’39, 0’38 ) 

mc : factor de nuvolositat 

En un principi aquest paràmetre corrector s’hauria d’entrar com a input, però no disposem de 

mesures de nuvolositat. En un futur es podria dissenyar un model que ens donés aquesta 

informació a partir de les imatges del satèl·lit METEOSAT. 

Llavors, per mirar de calibrar el model de radiació i corregir aquestes diferències utilitzarem 

aquest factor corrector (factor de núvols) que trobarem de la comparació de les radiacions 

observada i simulada. Aquest factor de núvols en cas de cel tapat atenua la radiació solar directa 

i augmenta la difusa. 

Així doncs, resolent una senzilla equació (eq.7) obtenim el factor de núvols que més aproxima 

la corba de radiació mesurada amb la simulada. Hem de tenir en compte que aquest factor es 

mou entre 0 i 1, cel serè i cel tapat. En conseqüència dies en què tinguem més radiació 

observada que mesurada, el factor de núvols serà 0, i llavors ens quedem amb el valor simulat. 

En el cas de dies en què tinguem menys radiació observada que simulada, llavors es busca el 

factor de núvols entre 0 i 1 que atenuï la radiació simulada fins a ajustar-se amb l’observada. 

Però en dies on la diferència entre els valors sigui superior al màxim d’atenuació, llavors s’agafa  

el valor de radiació simulada més atenuat com a millor aproximació. Mostrem tot seguit uns 

casos ( Fig.15) en què la diferència és molt gran, ja que és un dia de nevades, concretament el 

dia 16 de Febrer del 2004. La rutina de comparació fa el càlcul de la nuvolostitat, per cada pas 

de temps (30 min.). 

Representem la corba simulada (simètrica), la corba observada (irregular) i per cada pas de 

temps mostrem el factor de núvols que hem trobat de la comparació entre ambdues corbes.    

S’aprecia en tots el casos un cel tapat pel matí amb tendència a aclarir-se cap a la tarda. En 

l’últim cas (d), la radiació mesurada és molt menor que en la resta de casos. Al tenir l’estació 

més elevada, segurament va estar tapada tot el dia. S’aprecia doncs, una relació de la radiació 

amb l’alçada, es pot veure que a més alçada menys radiació, i això és degut a l’augment de la 

nuvolositat. 
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Fig.15. Radiacions mesurades vers simulades. Amb els rombes es representa el factor de núvols per cada pas de 

temps. (a: Das; b: Guardiola de Berguedà; c: Santuari de Queralt; d: Gisclareny). En l’eix de les 

coordenades de la dreta representem l’escala del factor de nuvolositat. (cel tapat: 1, cel clar: 0). Font: 

Elaboració pròpia 

3.4. Precipitació 
 

Per les mesures de pluja farem servir sols els pluviòmetres de les estacions meteorològiques del 

SMC (Servei Meteorològic de Catalunya), ja que hem detectat un problema en les estacions del 

SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica). El problema es detecta quan neva, 
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almenys durant el nostre periòde d’estudi, no detecten la pluja en forma de neu o la detecten 

molt per sota dels valors que trobem en les estacions del SMC. Per tant deduïm que no són útils 

per detectar nevades. 

Presentem tot seguit els resultats que ens han fet arribar a aquesta conclusió. El període que es 

representa és del 15/02/2004 fins el 28/02/2004. Durant aquests catorze dies hi va haver tres 

nevades, segons les dades del SMC. El primer episodi de pluges i nevades va  ser el dia 16, el 

segon episodi de pluja, neu i vent els dies 20 i 21, neu per sobre dels 900 metres al Pirineu i Pre-

Pirineu, finalment precipitacions en forma de neu a molts punts del país (per sobre de 300 

metres) el 26 de febrer amb un descens sobtat de temperatures.  

Primer mostrem la precipitació observada a les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya 

( Fig.16), pintem totes les estacions en el mateix gràfic. Però mirant les estacions per separat, qui 

més qui menys totes detecten els tres episodis. 

 

Fig.16. Precipitació mesurada per les estacions del SMC (mm). Font: Elaboració pròpia 

Com s’extreu del gràfic, els pluviòmetres del SMC detecten clarament els tres episodis de pluja. 

A continuació presentem la temperatura de les estacions meteorològiques del SMC ( Fig.17), on 

també hem pintat el llindar que farem servir nosaltres per discriminar la pluja de la neu (2ºC) 

per poder veure que molta de la precipitació caiguda a la zona serà en forma sòlida. S’observa el 

descens de temperatura a final de mes, a partir del dia 26. 
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Fig.17. Temperatura mesurada en les estacions del SMC (ºC). Font: Elaboració pròpia 

Per contra, en el següent gràfic ( Fig.18) representem la pluja de les estacions del SAIH que es 

troben per sobre dels 900 metres (sis estacions) al voltant de la nostra zona d’estudi. Es pot 

veure que pràcticament no van registrà precipitació, sols el dia 26 però molt per sota dels valors 

esperats. 

 

Fig.18. Preciptació mesurada per les estacions del SAIH amb cotes superiors als 900 metres (mm). Font: 

Elaboració pròpia 

Ara presentem les tres estacions del SAIH amb cotes inferiors a 900 metres ( Fig.19) i observem 

que aquestes sí que van detectar les pluges. Això ens porta a concloure que per sobre dels 900 
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metres la pluja va ser en forma de neu i que els pluviòmetres del SAIH no funcionen bé en 

aquestes condicions.  

 

Fig.19. Precipitació (mm) mesurada per les estacions del SAIH amb cotes inferiors als 900 metres. Font: 

Elaboració pròpia 

Una altre manera de veure-ho és mitjançant la pluja acumulada al llarg d’aquest catorze dies de 

febrer. Presentem una taula on per cada estació hem calculat la quantitat total de pluja que ha 

mesurat al llarg d’aquests tres episodis de pluja. 

Est.SMC Gisclareny Lladurs Perafita Queralt Guardiola La Quar La Seu Das 

Ptot(mm) 37,9 43,4 56,6 66,7 56,0 47,0 19,4 14,0 

Alçada(m) 1397 780 770 1140 720 860 849 1096 

Taula.1. Precipitació acumulada del 15-02-04 al 29-02-2004 per les diferents estacions del SMC 

 

Est.SAIH 056 061 150 152 155 156 157 158 165 

Ptot(mm) 0,1 64,1 1,8 4,1 0,4 52,2 0,1 53,2 1,1 

Alçada(m) 2120 880 1450 925 1300 700 1989 660 1800 

Taula.2. Precipitació mesurada del 15 al 29 de Febrer del 2004 per les estacions del SAIH 

S’observa altre cop clarament que les estacions del SAIH fallen durant aquests dies a l’hora de 

detectar la pluja en forma de neu. 
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3.5   Altres variables 
 

En aquest apartat tractarem les variables més específiques que intervenen en les formules que 

utilitzem i que la seva correcta estimació ens permetrà obtenir millores en els resultats. Alguns 

d’aquests paràmetres són característics de la conca d’estudi i ens serviran per calibrar el model. 

 

3.5.1 Factor de fusió (degree day factor) 

 

Els models d’índex de temperatura estan basats en l’assumpció d’una relació entre la fusió i la 

temperatura de l’aire, usualment expressada com la suma de les temperatures positives. La 

formulació més bàsica relaciona la quantitat de neu fosa, M(mm), durant un període de temps de 

n intervals, ∆t(dies), amb la suma de les temperatures positives per cada interval, T+(ºC), durant 
el mateix període, sent el factor de proporcionalitat el factor de graus-dia, a(mm/ºCdia). 

∑∑
=

+

=

∆=
n

i

n

i
tTaM

11
 eq.8  

Normalment en aquest models s’utilitza un interval de temps diari per la integració de la 
temperatura, encara que es pot usar un interval horari o mensual per determinar el factor de 
graus-dia. Aquest factor té una gran variabilitat d’un lloc a un altre. Aquest factor es pot 
determinar per períodes curts (dies), com per llargs (mesos o anys). Aquests càlculs es fan a 
partir de mesures directes, utilitzant lisímetres de neu (aparell que mesura la percolació en una 
unitat d’àrea) o mitjançant estaques a la neu, o a partir de la fusió obtinguda a partir de 
computacions de balanç energètic. Aquest factor és sensible per una mateixa zona a la forma en 
què es promitja la temperatura o a l’interval temporal utilitzat. L’ús de mitjanes de temperatura 
diàries pot subestimar el valor si es produeixen fluctuacions tèrmiques al voltant del punt de 
fusió. La mitjana tèrmica pot ser negativa indicant no-fusió, mentre que es poden haver donat 
condicions favorables durant part del dia. Per tant, estaríem sobreestimant el factor de fusió. 
Conseqüentment, una alta resolució temporal per la integració de la temperatura és desitjable. 

Part important de la variabilitat en el factor de graus-dia es pot atribuir a les diferències en la 
importància relativa de les components d’energia individuals que proveeixen energia per fondre, 
ja que les característiques del balanç energètic varien considerablement en el temps i l’espai. 
Grans quotes de flux de calor sensible en el balanç calorífic són associades generalment amb 
factors de fusió petits i viceversa. Aquesta quota alta de calor sensible es pot atribuir a valors 
alts de temperatura i velocitat del vent. 

Les proporcions en la repartició de l’energia canvia amb diferents climes, estacions i 
superfícies, resultant en la variació del factor de fusió. En igualtat de condicions, el factor de 
fusió s’espera que augmenti incrementant l’elevació, amb increments en la radiació solar i amb 
un descens en l’albedo (reflectivitat superfical) ([2] Hock, 2003). 
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El factor de graus-dia té una variabilitat estacional, degut a les variacions en la radiació solar 

directe i, en el cas de la neu, degut a l’evolució del metamorfisme de la cobertura de neu causant 

un decreixement en l’albedo. Durant l’època de desgel, la densitat de la neu augmenta, i el 

contingut en aigua també, cosa que implica un decreixement de l’albedo. Molts dels models 

d’índex utilitzen un factor de fusió variable durant l’estació de desglaç. El rang per on es mou el 

factor de fusió, a part de zones amb condicions excepcionals, cau entre els 3.5 i els 6 mm/ºCdia 

([17] Martinec and Rango, 1986). 

En el nostre cas, on utilitzem una aproximació combinada entre l’índex de temperatura i el 

balanç de radiació, la dependència entre el factor de fusió i la radiació, és a dir l’increment que 

presenta al avançar l’estació de desglaç, degut tant a l’increment en la radiació solar incident, 

així com degut al metamorfisme que pateix la neu, provocant un descens de la reflectivitat, ja 

està incorporada al incloure la variació de la radiació solar dins la fórmula. Per tant el rang de 

variació del factor de fusió és menor, ja que es tracta d’un model amb una major base física.  

Com a mètode experimental, aquest factor s’ha de determinar mitjançant la calibració del model 

a partir dels resultats. Aquest serà un dels nostres objectius. El valor proposat inicialment serà 

de 3 mm/ºCdia ([18] Martinec, 1989). 

Un dels problemes que tenim és l’alta resolució temporal que fem servir, a diferència dels 

models habituals on fan un còmput diari. Alguns estudis indiquen fortes variacions del factor de 

fusió al llarg del dia ([19] Singh and Kumar, 1996). Encara que una de les conclusions del 

treball fet per Hock és que la inclusió de la radiació neta en els models d’índex milloren els 

mètodes tradicionals en quant a la variació diurna dels ratis de fusió i també en la distribució 

espacial de la taxa de fusió ([2] Hock, 2003).  

 

3.5.2 Albedo 

 

La quantitat d’energia electromagnètica que prové del Sol i que arriba fins la superfície terrestre 

no s’absorbeix tota, una part es veu reflectida en sentit oposat. La relació entre el flux incident i 

el reflectit s’anomena reflectància o albedo. Aquest factor de reflexió és variable depenent del 

tipus de superfície. Els objectes de color clar reflecteixen la major part de la radiació visible, 

mentre que els objectes foscos n’absorbeixen la major part.  

L’albedo de la neu varia entre un 40 i un 90% depenent de la maduresa d’aquesta. Els valors 

més alts els té quan és neu fresca i seca, i a mesura que la neu és més vella (contaminada) i 

humida la reflectància va disminuint.  

Tindrem en compte aquesta variació en quant a l’època en què executem el model, durant l’inici 

de l’estació de desglaç imposarem valors alts (Febrer-Març:0.9-0.8) que anirem baixant a 

mesura que avanci la primavera (Abril-Maig:0.6-0.4). 
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3.5.3 Punt de fusió i llindar tèrmic pluja-neu 

 

El procés de fondre neu implica la transformació d’aquesta en el seu estat sòlid a aigua líquida, 

aquest procés necessita una certa energia. La quantitat de calor necessària per passar de sòlid a 

líquid, en el cas de l’aigua pura a pressió constant d’una atmosfera, s’anomena calor latent de 

fusió i és igual a 80 cal/g o 333,5KJ/Kg. Per les substàncies pures, i a una pressió determinada, 

un canvi de fase només es dóna a una temperatura determinada. Per passar de sòlid a líquid 

aquesta temperatura s’anomena punt normal de fusió, i per a l’aigua equival a 273,15K (0ºC). 

Aquest calor latent de fusió s’ha d’ajustar a les condicions de la neu, ja que aquesta no es troba 

en la forma de gel pur a 0ºC. El rati de calor necessari per passar d’aigua a neu en relació amb la 

quantitat requerida per fondre la mateixa quantitat en forma de gel a 0ºC s’anomena la qualitat 

tèrmica del paquet de neu. Aquest factor s’aproxima a 0,96. 

Això ens serveix a l’hora de transformar la quantitat de calor que aporta la radiació neta al 

paquet de neu en quantitat de fusió.  

M = b·RN                   ; b=(SQT·ρω·LF)86400~0,27mm/(dia·W/m2)  eq.9  

El factor de conversió (b) depèn del calor latent de fusió corregit amb la qualitat tèrmica de la 

neu (SQT) i de la densitat de l’aigua. Aplicant aquesta fórmula es pot veure que per cada Watt 

per metre quadrat d’energia absorbida en mitjana diària, equival a 0,27 mm de profunditat diària 

de neu en forma de mil·límetres d’aigua equivalent. 

En les latituds mitjanes la pluja usualment cau com a resultat de la inestabilitat de núvols barreja 

d’aigua i gel a temperatures inferiors a 0ºC. La pluja i la neu es formen a l’atmosfera a causa 

d’un procés dinàmic. Les precipitacions d’hivern comencen com a cristalls de neu en zones del  

núvol que es troben a temperatures sota zero. Quan els flocs de neu cauen a través de 

l’atmosfera, finalment es transformen en gotes d’aigua al travessar capes més calentes d’aire per 

sobre del punt de fusió a alçades inferiors. El nivell de temperatura de l’aire on es fusionen els 

flocs de neu varia entre els 0-4ºC, encara que habitualment es troba entre els 1-2ºC ([13] 

USACE, 1998). Conseqüentment, a la superfície de la Terra, neva per sobre d’aquest nivell de 

temperatura de l’aire i plou per sota. Nosaltres utilitzarem un llindar de separació entre la pluja 

en forma líquida i en forma sòlida de 2ºC.  

 

3.5.4 Dèficit calòric, recongelació de l’aigua i capacitat de retenció d’aigua 

 

Existeixen algunes deficiències en els models d’índex degut a la seva senzillesa i als pocs 

paràmetres que necessita. Es tracta de processos hidrològics de díficil modelació. Estem parlant 

dels processos lligats a la generació de  l’escolament a partir de l’aigua provinent de la fusió de 
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la neu. 

L’ocurrència de precipitació en forma de neu, a diferència de la pluja, típicament causa un canvi 

en la resposta de la conca de drenatge a una entrada d’aigua. La raó per aquesta modificació en 

la resposta hidrològica és que la neu s’emmagatzema dins el paquet de neu durant un extens 

període abans no entra dins el procés d’escolament ([12] Schmugge, 2002). És a dir, nosaltres 

calculem la fusió potencial que tindríem en el cas de que l’aigua fosa s’incorpores al flux 

immediatament.  

La fusió de la neu es produeix a la superfície superior exposada a l’atmosfera. També se’n 

produeix una petita quantitat degut al calor transmès pel terra a la capa superficial inferior del 

paquet de neu. Al començament de l’estació de desglaç el paquet de neu pot tenir un gradient 

que aniria des de temperatures altes al voltant de 0ºC a la superfície, fins a temperatures bastant 

inferiors en la superfície de contacte amb el sòl. La neu és un medi porós i l’aigua generada en 

la superfície percola a través del paquet de neu. En determinades condicions la neu fosa 

produïda en superfície pot re-congelar-se (refreezing) dins el paquet de neu, degut a les baixes 

temperatures a què es troba, això passa en nits molt fredes.   

Per simular la recongelació interna de l’aigua fosa, tenim en compte la mitjana tèrmica de les 

hores posteriors a les hores d’insolació. Si aquesta és negativa entenem que es recongela una 

part del que es genera durant el dia. Com la sortida es retarda unes hores degut a la recessió dels 

cabals, degut al pas lent a través del paquet de neu de l’aigua generada, la percolació a la 

superfície i d’aquesta al flux subsuperficial, suposem que durant aquestes hores nocturnes un 

percentatge del cabal generat encara no ha sortit i s’ha quedat en estoc congelant-se altre cop.  

Un altre factor important que intervé en el procés de fusió-escolament és el dèficit calòric (cold 

content). El contingut de fred és pot entendre com la quantitat de calor extra per pujar la 

temperatura del paquet de neu a 0ºC. Ja que moltes nits, sobretot a l’hivern o principis de 

primavera, s’arriben a temperatures molt baixes que fan que es necessiti més energia per fondre 

la neu, ja que la suposició de que el paquet de neu es manté a temperatura igual a 0ºC no és 

bona per aquests períodes.   

Per simular el dèficit energètic el que fem és apujar la temperatura base a la qual la neu es fon. 

En condicions normals el gel es fon a 0ºC, però en condicions de refredaments nocturns elevats, 

és lògic pensar que encara que la temperatura de l’aire estigui un grau per sobre i tinguem 

radiació positiva, trigarà més a transmetre l’energia o el que és el mateix necessitarà més 

energia per arribar a fondre, que no en dies on la nit no ha sigut molt freda. Per tant proposem 

pujar el punt de fusió de 0 a 2 ºC pels dies en què s’han arribat a temperatures inferiors als -5ºC. 

Un altre dels processos a simular seria el de la capacitat de retenció d’aigua que té la neu. Es 

podria entendre com per exemple que l’aigua que es va desfent en superfície percola i forma un 

dipòsit que fins que no s’omple del tot no comença a deixar anar l’aigua. 
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Per simular la capacitat de retenció d’aigua, usualment s’agafa com un percentatge constant del 

volum total d’aigua equivalent del paquet de neu de l’ordre del 3% ([20] Albert et al, 1998). 

Fins que no s’assoleix aquest tres per cent en volum d’aigua equivalent, el volum d’aigua 

generat per fusió no s’incorpora al flux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




