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4. Estructura i mòduls del model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Introducció 
 

Degut a les variacions temporals i espacials dels fenòmens que volem simular és necessari crear 

un model distribuït espacialment i amb una alta resolució temporal. Per aconseguir aquesta 

representitivitat escollim un mètode de fusió d’índex per la seva senzillesa operacional i les 

poques dades d’entrada. Però aquests models treballen bé  per a períodes llargs i la seva 

exactitud decreix a l’augmentar la resolució temporal. Un altre problema és que la variació 

espacial de les taxes de fusió no es pot modelar bé ja que depenent fortament de les 

característiques topogràfiques, paràmetres que no es tenen en compte en la majoria de models 

d’índex.  

El nostre model està estructurat d’una forma seqüencial i modular. El model opera a intervals de 

30 minuts, encara que el cicle mínim és d’un dia. La resolució espacial és la d’una malla 

rectangular amb cel·les de 45x45m sobre una àrea total de 578 Km2, degut a la dependència dels 

paràmetres topogràfics amb l’escala. Gràcies a això el model simula el control topogràfic de la 

deposició i posterior fusió de la neu i és capaç de mostrar la distribució espacial de les taxes de 

fusió, així com la distribució de la neu acumulada. I tot a intervals de 30 minuts, és a dir tenim 

representades les variacions diàries.  

El temps d’execució del nostre model és d’uns 15 minuts per dia estudiat. Per tant, per fer 

l’estudi al llarg de tot un cicle (hivern-primavera), trigaríem tant sols 45 hores. Ara bé, per 

contra l’anàlisi de resultats encara és un problema degut a la gran quantitat de informació 

produïda, per exemple els mapes de neu acumulada.      
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4.2. Estructura 
 
L’estructura que l’hi hem donat al model de fusió és l’esquematitzat a la figura següent ( Fig.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20. Esquema del Model d’escolament de la Fusió de Neu. Font: Elaboració pròpia 
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4.3. Mòduls 
 

El model de fusió-acumulació de neu consta de diferents passos que explicarem breument. 

• Lectura i pre-procés de la temperatura i precipitació  

En aquest apartat llegim les dades que tenim de les diferents estacions meteorològiques i fem un 

senzill processat per detectar mesures falses o no-mesures. En el cas de la temperatura sols 

utilitzem, com s’ha explicat anteriorment (apartat  3.2), l’estació de Gisclareny del SMC (Servei 

Meteorològic de Catalunya).  

Pel que fa a les dades de precipitació tenim un processat per detectar mesures errònies. Les 

dades que utilitzem són les de les estacions del SMC, ja que les del SAIH no funcionen 

correctament per episodis de neu. Dins de les estacions del SMC, tenim dos tipus de xarxes, la  

XMET i la XAC, la primera ens dóna dades cada mitja hora i la segona dades horàries. Un dels 

processats que fem aquí és convertir els arxius del XAC de 24 components al dia a 48, ja que 30 

minuts és el pas de temps definit al nostre model. Per fer-ho senzillament repartim la 

precipitació que ha caigut en 1 hora, en dues parts iguals per cada mitja hora.  

• Lectura de les dades topogràfiques de la conca i les coordenades de les estacions 

Aquest mòdul sols es fa una vegada al llarg de l’execució del model pel període que estiguem 

estudiant. Es tracta de valors fixos que necessitarem al llarg dels següents processos. Les dades 

topogràfiques corresponen amb l’alçada, el pendent i l’orientació de cada cel·la de la nostra 

conca, així com les coordenades geogràfiques UTM. 

Aquestes últimes (coord. UTM) s’utilitzen, juntament amb l’altura, a l’hora de fer les 

interpolacions dels diferents paràmetres. L’alçada, pendent i orientació entren dins el programa 

de simulació de radiació, les dues últimes críticament. 

La lectura de les coordenades geogràfiques (x,y,z) de les estacions de mesura, les utilitzem per 

fer les interpolacions, ja que són les posicions de les dades a interpolar.  

• Interpolació de la temperatura i precipitació 

Per la distribució de la temperatura, utilitzem les dades obtingudes per l’estació de Gisclareny. 

Aplicant un gradient tèrmic, variable depenent del periòde estudiat, extrapolem la temperatura a 

totes les cel·les. Això s’aconsegueix aplicant aquesta senzilla fòrmula (eq.10). 

Tcel(icel,t,j) = Test(t,j) [ 1 + (zcel(icel) - zest)·GTV ]  ; GTV < 0 eq.10  

 

Per fer la distribució de pluja, utilitzem una funció (min_curve_surf) del IDL, que interpola 

mitjançant la mínima curvatura superficial. A partir de les mesures de precipitació obtingudes 

en els 8 pluviòmetres de les estacions del SMC, s’introdueixen dins la funció i ens retorna la 
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pluja per cada cel·la unitaria.  

• Càlcul de la nuvolositat a les estacions i interpolació a la conca 

Aquí calculem la radiació solar global que tindria sota condicions de cel clar cada estació 

meteorològica. Entrem com a dades, la posició de l’estació ( latitud i longitud i alçada), i també 

la temperatura de l’aire mesurat per l’estació. Un cop obtenim la radiació simulada, es compara 

amb la observada per la pròpia estació. A partir d’aquí resolent unes relacions empíriques 

s’acaba trobant una fracció de núvols per cada pas de temps i per cada estació. Aquestes dades 

són les que interpolem mitjançant la mateixa funció que utilitzem per la pluja i així obtenim al 

distribució dels núvols al llarg de la conca. 

• Simulació de la radiació neta per cada cel·la 

Aquest mòdul ens executa el P.R.M. (Model de Radiació Puntual) per tornar-nos la radiació 

neta per cada cel·la. Aquest programa requereix com a dades d’entrada, la temperatura de l’aire, 

les dades topogràfiques, així com diferents paràmetres variables o constants que estimem o 

calculem dins el mateix programa. En concret calcula per una banda totes les components de la 

radiació solar, la directe, la dispersada i la retro-dispersada, i per l’altre ens calcula els 

components de la radiació terrestre, l’emesa per la superfície i l’emesa per l’atmosfera. Un cop 

tenim tots els components, es fa el balanç i es troben les radiacions netes corresponents, ona 

llarga i ona curta. Sumant-les obtenim la radiació neta total. Aquest procés es fa per cada cel·la.  

Al involucrar moltes dades i equacions a resoldre, un dels problemes que teníem era l’excessiu 

temps que emprava per fer els càlculs. En un principi, 30 minuts per cada pas de temps, és a dir 

un dia per cada dia estudiat. Vam anar depurant el programa, per fer-lo més eficient, fent 

diferents versions amb diferents metodologies. En l’última versió (PRMv3.pro) hem aconseguit 

reduir el temps emprat fins a 9 minuts per cada dia estudiat, és a dir 11.25 segons per cada pas 

de temps. 

• Simulació del procés acumulació-fusió 

Aquí entrem en l’últim procés de càlcul. Aquí utilitzem la radiació neta obtinguda anteriorment 

en el mòdul de radiació. També s’utilitza la temperatura i la precipitació distribuïda. Els càlculs 

es fan cel·la a cel·la dins un procés iteratiu per cada pas de temps. S’inicia amb l’acumulació de 

neu, sota la condició que plogui i que no superem en temperatura el llindar pluja-neu (2ºC). Sota 

aquestes condicions la pluja que cau s’acumula en la cel·la pertinent. Aquesta neu s’acumula 

sobre la neu anterior si és el cas. Un cop fet això es passa a la part de fusió. Les condicions per 

què això passi són que tinguem neu i que la temperatura sigui superior al punt de fusió (0ºC) o 

que la radiació sigui positiva. S’aplica la formula del model d’índex de temperatura amb 

l’aproximació de balanç radiatiu i obtenim la velocitat de fusió. Per obtenir el volum de pèrdues 

es procedeix a multiplicar aquest rati de fusió per l’àrea i pel pas de temps. Aquesta pèrdua es 

resta tot seguit al volum de neu acumulat que teníem. D’aquesta manera obtenim el balanç entre 
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els guanys i les pèrdues de volum de neu. Juntament amb aquests càlculs es fa el traspàs de 

velocitat de fusió (mm/h) a cabal (mm3/h) multiplicant per l’àrea de la cel·la, reduint-lo amb el 

coeficient d’escolament. Per tant obtenim també un cabal per cada cel·la i per cada pas de temps 

que tractarem a posteriori per simular la descàrrega global de la conca.  

• Emmagatzematge dels resultats i visualització 

En aquest últim pas, arxivem els resultats que ens interessen, la neu acumulada i el cabal. 

Aquest dos resultats són els que ens serviran per validar el model, ja que les úniques opcions 

que tenim per fer-ho és a través de la comparació amb els cabals observats a la sortida de la 

conca o a partir de les imatges satèl·lit que podem aconseguir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




