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6. Validació del model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Introducció 
 

En aquest capítol s’ha fet la validació i calibració del model proposat des de dos punts de vista: 

• Una validació qualitativa de la distribució de la neu acumulada, mitjançant la 

comparació entre els mapes de neu obtinguts a partir del model i les imatges de satèl·lit 

de cobertura de neu. 

• Una validació de caire hidrològic, comparant els cabals obtinguts en les simulacions 

amb els observats en les estacions d’aforament. 

En quant a la validació de la cobertura de neu, es disposa de dos episodis amb imatges de 

satèl·lit on es veu clarament l’evolució de l’acumulació i la fusió de la neu. Aquests dos episodis 

corresponen als períodes Febrer-Març (episodi 1) i Novembre-Desembre (episodi 2) de l’any 

2004. 

En relació a la validació hidrològica es pot comptar sols amb un episodi on es té informació de 

prou qualitat per tal de comparar els cabals, i correspon amb el període de desgel primaveral de 

l’any 2004. En aquest episodi s’observen clarament les crescudes de cabal degudes a la fusió de 

la neu acumulada al llarg de l’hivern en els hidrogrames observats. 

 



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

- 63 - 

6.2. Tipus de validacions 
 

Existeixen bàsicament dos tipus principals de validació-calibració dels models de fusió de neu:  

• Validació de la cobertura de neu: aquest tipus de validació tant es pot fer d’una manera 

puntual, mitjançant estacions de mesura de gruixos de neu o campanyes de mesures de 

camp, com zonal a partir de la comparació entre els camps simulats de distribució de 

neu a nivell de conca i fotografies aèries o imatges de satèl·lit que donen amb cert detall 

la distribució de la cobertura de neu. En el nostre cas s’opta per la validació amb 

imatges de satèl·lit degut a la disponibilitat d’aquestes (una imatge diària), la bona 

resolució que tenen (250x250m2) i la facilitat a l’hora de comparar d’una manera 

qualitativa amb els mapes simulats (visualment). 

• Validació hidrològica: en aquest cas es comparen els hidrogrames de cabal obtinguts en 

les simulacions amb els hidrogrames de cabal observats en les estacions d’aforament 

que es tinguin a la sortida de la conca. Existeixen també aparells específics per mesurar 

cabals en una unitat d’àrea com ara els lisímetres (aparells que mesuren, entre d’altres, 

la percolació de l’aigua a través del sòl i l’alçada de la neu mitjançant ultrasons). Però 

es tracta d’informació molt costosa i només justificada en certs estudis experimentals.  

 

6.3. Presentació de les variables d’entrada 
 

En aquest apartat es fa una presentació de les variables meteorològiques i físiques d’entrada en 

el model: la temperatura, la precipitació, la nuvolositat i la radiació. D’aquesta manera s’intenta 

donar una idea de la importància de cadascuna d’elles i de les seves interrelacions. També es 

creu convenient mostrar-les per tal de tenir una idea de la seva magnitud i distribució al llarg de 

la conca. Al final es presenta una de les variables de sortida del model (la distribució de la 

cobertura de neu) per tal d’observar l’efecte que tenen les variables d’entrada en la simulació 

del fenomen d’acumulació-fusió. 

L’exemple escollit per tal de mostrar les relacions entre les variables d’entrada i les de sortida és 

l’exposició de l’evolució de les variables al llarg d’un dia. Es tracta del dia 21 de Febrer del 

2004, dia en què la zona d’estudi es veu afectada per una pertorbació que provoca pluges i 

nevades. La forma de presentació escollida és mitjançant la creació d’uns mapes de distribució 

de les variables a la conca en funció del temps, d’aquesta manera s’aconsegueix representar la 

distribució espacial i temporal. 

 

Presentem en primer lloc la temperatura ( Fig.31). Es mostren tres mapes on es pot observar la 

distribució de la temperatura al llarg de la conca. L’amplitud tèrmica és de 15ºC, arribant als 
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punts més elevats a una temperatura mínima de -6ºC i als punts més baixos a una màxima de 

9ºC. 

 

 
Fig.31. Evolució de la temperatura (expressada en ºC) al llarg del dia 21-02-2004 a la conca alta del Llobregat 

(Escala de grisos, color fosc: baixa temperatura, color clar: alta temperatura, la línea blanca marca la 

isoterma de 0ºC). Font: Elaboració pròpia. 

 

Es pot observar com les isotermes segueixen  perfectament les corbes de nivell. Això és degut, 

com era d’esperar, al fet d’interpolar la temperatura mitjançant un gradient tèrmic vertical. Al 
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llarg de tot el dia en  les zones elevades (z>2000m) no es superen els 2ºC, és a dir que en cas de 

precipitació sobre les muntanyes serà en forma de neu. Per la matinada i vespre el llindar de 

discriminació pluja-neu es situa en cotes menys elevades (z=900m).  

La precipitació té un pic de màxima intensitat de 9.5 mm d’aigua acumulada durant 30 minuts. 

Com s’observa ( Fig.32) plou amb força intensitat entre les 11:00h i les 12:00h, concentrant-se a 

la zona Oest de la conca, la resta del dia plou amb menys intensitat encara que continua plovent 

al llarg del dia i s’exten a tota la conca. 

 

 

 

Fig.32. Evolució de la precipitació (expressada en mm, acumulats durant mitja hora) entre les 10:30h i les 

12:30h del dia 21-02-2004. Font: Elaboració pròpia. 

 

La següent variable que es presenta és la nuvolositat. Els mapes de nuvolositat ( Fig.33) mostren 

l’evolució d’aquesta variable al llarg de dues hores (entre les 10:30h i les 12:30h). L’escala que 

s’ha fet servir va de 0 (cel clar) a 100 (cel tapat) en tant per cent. Comparant els mapes de 

nuvolositat ( Fig.33) amb els de precipitació ( Fig.32) s’observa una concordança entre ells, 

tenim concentrats en la zona Oest de la conca tant el màxim de precipitació com el màxim de 

nuvolositat. Com era lògic d’esperar ja que son variables estretament relacionades en un sentit, 

allà on plou hi han núvols. 
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Fig.33. Evolució de la nuvolositat al llarg de dues hores (10:30-12:30h) del dia 21-02-2004. (Escala de grisos, 

cel clar: 0, cel totalment tapat: 100%). Font: Elaboració pròpia. 

 

Tot seguit es presenten els mapes de distribució de la radiació neta ( Fig.34) que hem obtingut en 

la simulació de radiació. Es representa aquesta variable al llarg del dia 21-02-2004. El rang de 

valors en què es mou la radiació neta durant aquest dia de Febrer plujós es troba entre els 

250W/m2 màxims al migdia i els -100W/m2 mínims durant la nit. 

Observant la sèrie de figures de radiació ( Fig.34) es poden veure les diferents dependències que 

té la radiació amb les altres variables.  

Durant la nit, la única component que entra en joc en el balanç radiatiu és la radiació terrestre 

(radiació terrestre superficial i atmosfèrica), que depèn principalment de la temperatura de la 

superfície i de l’aire, (veure  Fig.34.1, .2 i .10, començant per dalt i anant d’esquerra a dreta). 

S’observen doncs unes distribucions dependents bàsicament de la topografia (degut a la relació 

temperatura-alçada). En aquests casos tenim un balanç negatiu com a conseqüència del 

refredament nocturn. 

Al moment en què entra en joc la radiació solar (veure figures  Fig.34.(3,...,9)), els valors de la 

radiació neta augmenten i agafen valors positius. Observant aquesta sèrie de figures es veu una 

diferència marcada entre la zona Est i Oest de la conca.  

Aquestes diferències s’expliquen per la major nuvolositat a la zona Oest. Els núvols fan 

disminuir la radiació solar incident directe, cosa que implica una menor radiació solar neta i per 

tant menys energia disponible a l’hora de fondre la neu. Al tenir una disminució de la radiació 

solar, la radiació que emet la superfície terrestre és la dominant, això provoca un refredament 

del sòl i que tinguem radiacions netes pròximes al zero o negatives. 
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Fig.34. Evolució de la radiació neta simulada (W/m2) al llarg del dia 21-02-2004.                                         

(Escala de grisos, rang: RN ∈[-100,250]). Font: Elaboració pròpia. 
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Per altra banda, a la zona Est hi ha menys nuvolositat i per tant uns valors més alts de radiació 

solar directe i conseqüentment valors positius i més elevats de la radiació neta. En aquesta zona 

és on es nota l’influencia de l’orientació dels vessants vers la radiació neta, ja que la radiació 

solar directe, essent la dominant, depèn fortament de l’azimut dels vessants (apartat  3.3,  Fig.10 i 

 Fig.11). És en aquesta zona on s’observen diferències entre la cara Nord i Sud de les muntanyes. 

Aquest efecte marcarà les taxes de fusió, donant quantitats més elevades a la cara Sud, ja que és 

on toca més el Sol (tenim més radiació solar directe). Això no s’observa a la zona Oest (més 

ennuvolada) ja que la component radiació solar directe és petita en comparació amb les altres 

components, que no depenen de l’orientació dels vessants. 

Per últim es mostren una sèrie de mapes de cobertura de neu obtinguts en les simulacions 

( Fig.35) per tal d’observar l’evolució d’aquesta variable de sortida al llarg d’un dia. S’ha optat 

per representar la cobertura de neu mitjançant una escala de grisos que va de 0 a 100 en tant per 

cent sobre el màxim gruix de neu (màxim gruix ≈ 50cm). 

Analitzant aquests mapes simulats de la cobertura de neu( Fig.35), es veu clarament que la fusió-

acumulació ve marcada per la temperatura de l’aire o l’elevació (ja que una depèn de l’altre). 

Les zones cobertes de neu segueixen les corbes de nivell. El fet de tenir neu a cotes més baixes a 

la zona Est, en comparació amb la zona Oest, és degut en part a la major quantitat de neu que hi 

havia acumulada en un principi, degut a una precipitació més abundant al llarg del dia anterior 

en aquesta zona.  

La precipitació caiguda durant el dia 21 a les hores de sol és en forma d’aigua per sota dels 

1900-2000 metres ja que tenim la cota de discriminació pluja-neu molt alta. És a partir de les 

18:00 hores quan la cota de neu comença a baixar, ja que el nivell altimètric amb temperatura 

inferior a 2ºC comença a descendre. En quant a la radiació el seu efecte es nota en la diferent 

acumulació que s’observa si comparem els vessants orientats al Sud o al Nord. Mirant les 

imatges veiem més quantitat de neu (colors més clars) als vessants que miren cap al Nord.  
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Fig.35. Seqüència de mapes, obtinguts en les simulacions, de la cobertura de neu al llarg del dia 21-02-2004. 

(Escala en % sobre el valor màxim de gruix de neu; color blanc: màxim volum - 100%, color negre: 

absència de neu – 0%). Font: Elaboració pròpia 

 

 

 




