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Resum
L’objectiu d’aquest treball és estudiar si el desenvolupament i l’evolució dels
fronts costers pot determinar el règim pluviomètric al delta del Llobregat
durant la tardor i ser determinant per provocar tempestes molt localitzades i
intenses que poden provocar grans inundacions.
Per tal de dur a terme aquest estudi s’ha utilitzat el model de mesoescala
MM5. Tant al estudiar el desenvolupament del fenomen com al simular-lo
s’han utilitzat dos punts de vista diferents: l’anàlisi a escala global o regional
i l’anàlisi a escala local. Per tal de dur a terme aquest últim s’han utilitzat les
dades enregistrades a l’estació meteorològica de Viladecans i les dades del
model en el punt més proper a les coordenades de l‘estació. L’episodi
seleccionat per fer l’estudi és el que es va produir entre el dia dos i el tres de
setembre del 2000. En primer lloc s’ha analitzat el fenomen a partir de les
dades de satèl·lit, mapes de pressió, imatges de radar i registres de l’estació
de Viladecans. A continuació s’ha simulat l’episodi amb el model per intentar
concloure si les pluges enregistrades van ser produïdes per un front coster.
S’han utilitzat dues resolucions diferents per tal de poder estudiar el
fenomen amb més detall.
A partir dels resultats obtinguts, es pot concloure que a causa de les
característiques locals del fenomen es necessari utilitzar una resolució molt
elevada (1 km) per tal de simular-lo. Amb una resolució més grollera el
model no és capaç de simular els vents de drenatge de la vall del Llobregat,
fonamentals pel desenvolupament dels fronts costers a la zona.
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Overview
The aim of this project is to find out if the coastal front formation can be a
major cause to determine the pluviometric pattern of the Llobregat delta area
and can be responsible of the strong and localized storms that can cause
important floods during the end of summer and autumn.
The mesoscale model MM5 has been used to carry out this study. Two points
of view have been considered to analyze the research question: the global or
regional analysis and the local analysis. The data registered in the Viladecans’
meteorology station and the data of the point in the model nearest of the
Viladecans coordinates have been used to perform the local analyses. The
selected episode for the study occurs between 2nd and 3rd September 2000.
First, the phenomenon has been analyzed using satellite data, pressure
maps, radar images, and Viladecans’ weather station data. Then, the episode
has been simulated in order to try to conclude if the precipitation registered in
Viladecans had been produced by a coastal front. Several resolutions of the
domains of the models have been used to perform a sensitivity analysis.
On the basis of the obtained results, we can conclude that a very high
resolution is needed (1km) to correctly simulate the coastal front at the
Llobregat delta. If a lower resolution is considered, MM5 is not able to
simulate the down-valley winds at the Llobregat valley, which are fundamental
to produce coastal fronts in the zone.
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INTRODUCCIÓ
En aquest treball s’estudien les característiques del règim pluviomètric del delta
de Llobregat. Com es mostrarà, aquesta zona presenta un règim força diferent,
especialment a la tardor, d’altres zones properes com ara al massís del Garraf
o la ciutat de Barcelona. A més a més, es mostra com aquest fet està
probablement provocat pel desenvolupament de fronts costers davant del delta
del Llobregat a últimes hores de la nit dels mesos de tardor. En concret,
s’analitza el fenomen durant els dies dos i tres de setembre del 2000.
Els fronts costers són un fenomen que es desenvolupa a causa de la interacció
entre l’aire calent de la superfície del mar i l’aire fred que es pot desplaçar a la
nit de terra cap al mar. Aquest aire fred es pot assimilar a un petit front fred que
es desplaça per la vall cap al mar. Quant aquest front arriba al mar, l’aire fred i
dens que el compon obliga a l’aire calent i humit de la superfície del mar a
ascendir, provocant una convergència d’aire cap amunt. L’aire calent ascendeix
i es refreda; a una certa altura el vapor d’aigua que conté es condensarà
formant núvols al llarg de la costa. Si la diferència de temperatura entre el terra
i el mar i la humitat ambiental són suficients aquests núvols poden formar
tempestes molt localitzades i de gran intensitat. Si la convergència d’aire no
s’atura i els vents sinòptics són calmats, aquests núvols es continuen formant i
la situació pot derivar en un front coster. En principi, aquest front es formarà
paral·lel a la costa però el vent determinarà si es desplaça cap a la terra o el
mar. Els fronts costers es desenvolupen durant la tardor, ja que és el moment i
l’època de l’any en que el gradient de temperatures entre el mar i la terra és
més acusat. Aquest fenomen és de gran importància pels habitants de la zona
ja que, a part de provocar sèries inundacions, és tan intens que afecta a tot el
règim pluviomètric anual.
Per tal de realitzar l’estudi, m’he focalitzat en un episodi que succeeix entre els
dies dos i tres de setembre del 2000. Tots els anàlisis es duran a terme des de
dos punts de vista diferents: l’anàlisi global, basat en l’observació de la zona del
delta del Llobregat, i l’anàlisi local, basat en l’estudi de les dades enregistrades
per l’estació de Viladecans, una estació meteorològica de la zona.
Començarem parlant de la situació meteorològica de la zona (anàlisi global).
Aquesta presentava vents febles i núvols baixos; al analitzar la precipitació
s’observa la presència d’un front coster entre les 23 UTC del dia dos i les 00
UTC del dia tres. Al analitzar les dades enregistrades a l’estació de Viladecans
(anàlisi local) ens trobem amb vents febles provinents de l’oest i pluja intensa i
de curta durada al voltant de les 01 UTC del dia tres. Per tant, efectivament,
aquest episodi està marcat per la presència d’un front coster.
El següent pas és simular l’episodi. Per tal de fer-ho s’ha utilitzat el model de
mesoescala MM5. Aquest model es basa en una sèrie de malles quadrades
anomenades dominis. En aquest treball s’han definit 4 dominis amb resolucions
diferents. El primer domini, anomenat domini mare, és el que té menys
resolució; els altres es situen dins d’aquest i cada un té més resolució; per tant
aquest sistema permet analitzar una zona molt general i anar-la focalitzant a
mida que vas d’un domini al següent. Tal i com s’ha dit anteriorment s’han dut a
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terme dues simulacions, la segona amb més resolució que la primera, per tal
de poder estudiar millor el fenomen. A la primera simulació es detecta un front
coster però aquest no està situat a la desembocadura del Llobregat. No és fins
a la segona simulació que el front es detecta al delta del Llobregat. Aquest fet
es dóna perquè els vents de drenatge (veure apèndix) juntament amb la
convergència d’aire davant el delta del Llobregat són crucials pel
desenvolupament dels fronts costers i la primera simulació no té suficient
resolució com per simular aquests vents a la vall del Llobregat. Els vents de
drenatge són vents que recorren la vall durant la nit en direcció al mar. Per
poder-los explicar millor cal entendre la situació diürna i nocturna de la vall.
Durant el dia, el Sol escalfa el fons de la vall; aquest fet provoca que l’aire
escalfat pel Sol, menys dens que el circumdant, ascendeixi cap als cims de la
vall. Mentrestant l’aire de la superfície del mar està més fred que l’aire de la
vall, el que provoca un gradient de pressió que fa que l’aire es desplaci des de
la desembocadura de la vall, al costat del mar, fins al seu inici. Durant la nit la
situació és la contrària; als cims de la vall hi ha aire fred que, al ser més dens
que l’aire que l’envolta cau seguint les parets de la vall fins al fons. Mentrestant
l’aire de la superfície del mar està més calent que l’aire de la vall, el que
provoca un gradient de pressió en sentit contrari al diürn; aquest gradient
provoca un flux d’aire que va des de l’inici de la vall fins a la seva
desembocadura; aquest flux són els anomenats vents de drenatge.
Per tant es pot concloure que realment els fronts costers afecten molt al clima
de la zona i que el model és capaç de simular-los encara que necessita molta
resolució.
El treball s’organitza de la següent manera. Per començar es mostra la zona
d’estudi. A continuació es justifica la importància del treball i s’explica com els
fronts costers poden influir al règim pluviomètric de la zona del delta del
Llobregat. Finalment s’explica breument en què consisteixen aquests fronts.
En el segon capítol s’analitza la situació meteorològica tant a escala global com
a escala local dels dies dos i tres de setembre del 2000. El tercer capítol es
centra en les simulacions i els seus resultats. Aquí s’explica de manera general
el funcionament del model i l’estructura de les simulacions que s’han dut a
terme per tal d’elaborar el treball. Seguidament s’analitzen els resultats
d’aquestes simulacions tant a escala global com local. Finalment, en el quart
capítol, s’exposen les conclusions.
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CAPÍTOL 1. CLIMATOLOGIA
1.1. Situació geogràfica
La zona d’estudi d’aquest treball es situa a Catalunya (comunitat autònoma del
nord-est d’Espanya) (Fig. 1.1.1), concretament a la província de Barcelona, a la
zona de la desembocadura del riu Llobregat (Fig. 1.1.2). Aquest riu recorre uns
107km des del seu naixement a Castellar de N’Hug (al nord de la província de
Barcelona) fins a la seva desembocadura (prop de la ciutat de Barcelona).

. Situació geogràfica de
Fig.1.1.1.

Fig. 1.1.2. Situació geogràfica de la
desembocadura
del
Llobregat

Concretament s’estudiarà un fenomen molt local que acostuma a produir-se en
aquesta zona: els fronts costers. Per tal d’explicar aquest fenomen i justificar-ne
l’estudi començarem analitzant la precipitació a la zona del delta del Llobregat.

1.2. Estudi de la precipitació al delta del Llobregat
En aquest apartat es compara la distribució de la precipitació al llarg de l’any en
quatre estacions meteorològiques diferents separades per uns pocs kilòmetres.
Les estacions (veure Fig. 1.2.1) són:
• Gavà (41,312N 1,997E): situada a la desembocadura del Llobregat.
• Pantà de Foix (41,264N 1,627E): situada prop de la costa al sud del
Llobregat.
• Cubelles (41,210N 1,664E): situada molt a prop del pantà de Foix però a
la costa.
• Vilafranca (41,312N 1,697E): situada a la mateixa zona que els dos
anteriors però més a l’interior.

2_____________________Modelització de la formació del front superficial mesoescalar davant del delta del Llobregat

B

A
C
D

Fig. 1.2.1. Situació geogràfica de les quatre estacions. A: Vilafranca. B:
Gavà. C: Pantà de Foix. D: Cubelles.

Gavà s’ha seleccionat perquè està al delta del Llobregat. Cubelles està a la
costa, igual que Gavà, però més al sud del delta. Vilafranca és l’estació que
està situada més a l’interior. Comparant les coordenades de les quatre
estacions s’observa que Vilafranca és la que està més al nord, Gavà a l’est,
Cubelles al sud i el pantà de Foix al oest.
Per començar exposarem una visió general de la situació climàtica de cada una
d’aquestes estacions.

1.2.1. Situació climàtica durant les diferents estacions
1.2.1.1.

HIVERN

Durant l’hivern la major part de la precipitació està produïda pel pas de fronts i
baixes pressions. Aquest fet provoca més precipitació a l’est i al delta del
Llobregat; als altres punts la precipitació és inferior.

1.2.1.2.

PRIMAVERA

Durant la primavera el fenomen més significatiu és el pas de fronts, que es
mostren més actius quan més al nord. Aquests fronts de l’est causen majors
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precipitacions al nord, precipitacions lleugerament inferiors al est i al delta del
Llobregat i notablement inferiors al oest i al sud-oest.

1.2.1.3.

ESTIU

En aquesta estació són habituals les tempestes i precipitacions provocades per
núvols convectius de desenvolupament vertical. Com que aquest tipus de
núvols es poden formar en qualsevol lloc, la distribució de precipitació és
semblant als quatre punts.

1.2.1.4.

TARDOR

Durant la tardor es produeixen llevantades i fronts. Això fa que hi hagi més
precipitació a l’est i al delta del Llobregat. A la resta dels punts la precipitació
registrada és inferior i de la mateixa magnitud.
Ara que ja tenim una idea de la situació climàtica de la zona passarem a
comparar el règim pluviomètric de les 4 estacions utilitzant els gràfics explicats
a continuació.

1.2.2. Gràfics comparatius
Aquests gràfics s’han realitzat amb dades enregistrades durant 30 anys.
La línia discontínua que els parteix per la meitat senyala els punts en els que la
precipitació de les dues estacions a comparar és la mateixa. Cada punt es
mostra la precipitació d’un any diferent.

1.2.3. Comparació de la precipitació anual
Si comparem la precipitació anual de Gavà amb la resta d’estacions (veure Fig.
1.2.2), s’observa que es registra una precipitació major a Gavà. D’altra banda,
comparant la precipitació del pantà de Foix amb la de Vilafranca (Fig. 1.2.2d)
s’observa que les dues estacions tenen el mateix règim de precipitació. Per
tant, podem concloure que el règim de pluges de Gavà no segueix el patró de
la zona.
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Fig.1.2.2. Precipitació anual registrada al pantà de Foix respecte a Gavà (a), a Vilafranca
respecte a Gavà (b), a Cubelles respecte a Gavà (c) i al pantà de Foix respecte a Vilafranca
(d).

1.2.4. Comparació de la precipitació estacional
1.2.4.1

HIVERN (del 22 de desembre al 20 de març)

Si analitzem les gràfiques de precipitació a l’hivern (veure Fig. 1.2.3), l’estació
de Gavà registra una quantitat lleugerament major de precipitació que la resta.
Tot i això el règim de precipitació és semblant en les quatre estacions.
Aquests anàlisis confirmen la precipitació esperada segons la situació climàtica
en aquesta estació. La precipitació és més important a l’est (Gavà); a la resta
d’estacions és semblant.
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Fig. 1.2.5. Precipitació registrada durant l’hivern a Vilafranca respecte a Gavà (a), a
Cubelles respecte a Gavà (b) i al pantà de Foix respecte a Vilafranca (c).
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1.2.4.2.

PRIMAVERA (del 20 de març al 21de juny)

A la primavera (Fig. 1.2.4) s’observa clarament que l’estació que registra la
precipitació anual més abundant és Vilafranca. D’altra banda, si comparem la
precipitació registrada a l’estació de Gavà amb la precipitació registrada a
Cubelles (Fig. 1.2.4d), que com s’ha dit abans és una població de
característiques semblants a Gavà, s’observa que el regim pluviomètric és
semblant. Això significa que durant la primavera Gavà té un règim de
precipitacions similar al registrat a d’altres estacions de la zona.
Novament es confirma l’esmentat en l’apartat de situació climàtica ja que al
nord (Vilafranca) és on hi ha més precipitació i la precipitació a Gavà (Est) és
lleugerament superior a la precipitació a Cubelles (Sud).
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Fig. 1.2.4. Precipitació registrada durant la primavera a Vilafranca respecte a Gavà (a), al
pantà de Foix respecte a Vilafranca(b), a Cubelles respecte a Vilafranca (c) i a Cubelles
respecte a Gavà (d).

1.2.4.3.

ESTIU (del 21 de juny al 23 de setembre)

La distribució de les precipitacions a l’estiu (veure Fig. 1.2.5) és
aproximadament la mateixa a les quatre estacions.
El règim pluviomètric observat en aquestes gràfiques també coincideix amb el
que dicta la situació climàtica de la zona.
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Fig. 1.2.5. Precipitació registrada durant l’estiu a Cubelles respecte a Gavà (a), al pantà de
Foix respecte a Gavà (b), a Vilafranca respecte a Gavà (c) i al pantà de Foix respecte a
Vilafranca (d).

1.2.4.4.

TARDOR (del 23 de setembre al 22 de desembre)

Si es considera la distribució de precipitació a la tardor (veure Fig. 1.2.6), es pot
concloure que segueix el mateix patró que la distribució anual (Fig. 1.2.2): a
Gavà plou més que a qualsevol altre estació de la zona i a les altres quatre
estacions es registra aproximadament el mateix valor de precipitació. Per
confirmar aquest últim fet només s’ha d’analitzar la figura 1.2.6d on es compara
la precipitació de Cubelles amb la de Vilafranca. S’observa que, encara que les
dues estacions tinguin situacions climàtiques diferents (marítima i interior) i
estiguin situades en dos punts diferents (Cubelles a la costa i Vilafranca més a
l’interior), el règim pluviomètric es semblant.
Tal i com s’ha dit a la situació climàtica s’observa que a l’est (Gavà) es registra
molta més precipitació que a les altres estacions, on la precipitació és
semblant.
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Fig. 1.2.6. Precipitació registrada durant la tardor al pantà de Foix respecte a Gavà (a), a
Vilafranca respecte a Gavà (b), a Cubelles respecte a Gavà (c) i a Cubelles respecte a
Vilafranca (d).

1.2.5. Conclusions
Per finalitzar aquest apartat podem concloure que el que realment distingeix
Gavà de la resta d’estacions és la precipitació a la tardor. La tardor és l’única
estació en la que la precipitació a Gavà es diferencia significativament de la
precipitació a les altres estacions. Aquest fet influeix en la precipitació anual de
manera que aquesta mostra uns resultats molts semblants als de la tardor.
Si ens fixem amb la precipitació anual enregistrada a cada estació (Fig. 1.2.7),
veiem que a Gavà el 40% d’aquesta es produeix durant la tardor; durant les
altres estacions els percentatges són més baixos i estan repartits més
equitativament. Pel que fa a les altres tres poblacions encara que la màxima
precipitació també s’enregistri durant la tardor aquesta representa una part més
petita del total.
ESTACIÓ P.
P.
P.
P.
P.
ANUAL PRIMAVERA ESTIU TARDOR HIVERN
Cubelles 503
560
Foix
(pantà)
645
Gavà
Vilafranca 581

106
128

97
109

195
213

105
110

140
182

108
98

261
197

136
104

Fig. 1.2.7.Precipitació anual i desglossada per estacions a cada un
dels punts estudiats. S’han utilitzat dades del 1978 al 2003.

Si analitzem específicament la precipitació enregistrada a l’estació de Gavà
durant els mesos de tardor (Fig. 1.2.8), s’observa que la precipitació màxima es

8_____________________Modelització de la formació del front superficial mesoescalar davant del delta del Llobregat

80
70
60
50
40
30
20
10
0
G

en
er
Ag
os
se
t
te
m
br
e
oc
tu
br
no
e
ve
m
de bre
se
m
br
e

Precipitació (mm)

recull durant els mesos de setembre i octubre. Durant el mes de setembre un
86% de la precipitació total es produeix durant la nit i el mes d’octubre un 62%.

Mesos

mensual
nocturna (00 h 09 h)

Fig. 1.2.8. Precipitacions mensuals i nocturnes a Gavà.
Dades enregistrades entre 1978 i 2003.

1.3. Explicació del fenomen
La situació a Gavà durant la tardor és la següent:
• Hi ha un contrast de temperatura entre la superfície de la terra i el mar.
El mar està més calent ja que s’ha anat escalfant durant tot l’estiu.
Aquest contrast és més acusat durant la nit, ja que el terra es refreda
més ràpidament que el mar.
• A més, es poden distingir tres fonts d’aire fred que desplaça cap al mar:
o L’aire que baixa canalitzat per la vall del riu Llobregat.
o L’aire fred i per tant més dens que, de nit, baixa de les muntanyes
cap a la vall del Llobregat.
o L’aire que aporta la brisa terrestre (Fig. 1.2.9). Aquesta brisa es
defineix com el vent de superfície que va de la terra al mar a
causa de la diferència de temperatures entre l’aire de la terra
(més fred) i el de l’aigua.

Fig.1.2. 9. Diagrama de la brisa terrestre

Climatologia
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Considerarem aquestes tres fons d’aire fred com a una sola ja que és molt
difícil determinar quina part de l’aire procedeix de cada una. Podem equiparar
aquest aire fred a un petit front fred ja que és una massa d’aire que avança de
la terra cap al mar; per tant, les característiques de l’entorn seran semblants a
les de l’arribada d’un front fred.
Quan la massa d’aire fred i dens arriba al mar interactua amb la massa d’aire
calent i humit de la superfície. L’aire fred obliga a l’aire calent a ascendir. Això
provoca una convergència d’aire cap amunt, la seva força dependrà del
gradient de temperatures; si el gradient no és prou gran pot ser que la
convergència no es produeixi. El gradient típic de la zona és de 2 a 3 K per
cada 10 km.
L’aire calent ascendeix i es refreda. A una certa altura el vapor d’aigua que
conté es condensarà i formarà núvols que poden anar des de petits cúmuls
que passen desapercebuts fins a grans cumulonimbus que poden provocar
precipitacions severes. El tipus de núvols que es formen depèn de la intensitat
del gradient de temperatures i la humitat que hi hagi a l’entorn.
Si la convergència d’aire no s’atura i el vent a escala sinòptica és calmat els
núvols es continuen formant; per tant, és molt possible que aquesta situació
derivi en un front coster. En un principi el front coster es formarà paral·lel a la
costa, però pot desplaçar-se cap a la terra o el mar. El vent determinarà cap a
on es mourà el front. Si arriba a la terra la possible precipitació pot ser
detectada per les estacions meteorològiques.
Les pluges provocades per aquest fenomen són molt locals i poden ser
intenses. Les poblacions més afectades per aquest fenomen són Castelldefels,
Gavà, Viladecans i el Prat del Llobregat entre altres de la zona. Per aquest
motiu l’estació meteorològica de Gavà presenta un règim de precipitacions molt
diferent al de les estacions veïnes però no afectades per aquest fenomen
(Vilafranca, Cubelles i el pantà de Foix).
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CAPÍTOL 2. SITUACIÓ METEOROLÒGICA
2.1. Per què aquest episodi?
Aquest episodi és interessant perquè s’observa pluja principalment a l’àrea del
delta del Llobregat durant la nit i en presència d’un vent de l’oest. La situació
sinòptica presenta vents febles i a la resta de Catalunya no s’aprecia
precipitació . Per tant, és possible que la precipitació registrada estigui produïda
per un front coster al delta del Llobregat.

2.2. Anàlisi a escala global
Si observem els mapes de pressió del 02/09/2000 (veure Fig. 2.2.1) i el
03/09/2000 (veure Fig.2.2.2), existeix una baixa pressió al sud d’Espanya. El
sistema es desplaça cap al sud-est fins a arribar a la situació que s’observa en
la imatge (veure Fig. 2.2.2). Les dues isòbares més pròximes a Catalunya
estan molt separades entre elles (veure Fig. 2.2.1 i Fig. 2.2.2) el que ens
confirma que el vent en superfície era feble.

Fig. 2.2.1. Mapa de la pressió a nivell del mar
pel 02/09/2000 a les 00:00 UTC (font
Metoffice)

Fig. 2.2.2. Mapa de la pressió a nivell del
mar pel 03/09/2000 a les 00:00 UTC (font
Metoffice)

Si observem els mapes de temperatura i vents a 850hPa (veure Fig. 2.2.3)
podem confirmar que el vent en alçada era poc important a la zona de
Catalunya.

Situació meteorològica
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Fig.2.2. 3.Mapes de la velocitat del vent i la temperatura a 850hPa pels dies 2 i 3 de
Setembre del 2000. Dades del Servei de Meteorologia de Catalunya.

A les imatges dels satèl·lits Meteosat i del NOAA del primer dia només
s’observen núvols prims que s’acaben estenent cap al mar. Si analitzem les
imatges del segon dia de l’episodi preses a les 4:37 UTC, 6:27 UTC, 12:30
UTC i 16:01 UTC, s’observa que no hi ha núvols que afectin la zona estudiada
fins a la imatge de les 12:30 on es veuen núvols baixos sobre la zona de
Viladecans; a les 16:01 els núvols cobreixen la costa Catalana.
Si analitzem les imatges de radar es pot observar que no hi ha pluges fins les
23:00 UTC del 092/09/2000 (veure Fig. 2.2.4a). Des de les 00:00 UTC del
03/09/2000 (fig. 2.2.4b) fins a les 00:20 UTC (fig. 2.2.4c) es forma una banda
de precipitació important paral·lela a la costa. Aquest fet és un indici de la
presència d’’un front coster. Finalment a les 01:30 UTC la precipitació es
desplaça cap al mar, on s’intensifica.
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Fig. 2.2.4. Imatges de radar a les 23:00 UTC del 02/09/2000 (fig. 4a), a les 00:00 UTC del
03/09/2000 (fig. 4b), a les 00:20 UTC del 03/09/2000 (fig. 4c) i a les 01:30 UTC del 03/09/2000
(fig. 4d).

2.3. Anàlisi a escala local
Si analitzem les velocitats del vent significatives (fig. 2.3.1a), observades a
l’estació de Viladecans (41,32N 2,02E), podem observar que, entre les 12:00 i
les 15:00 del 02/09/2000 i entre les 08:00 i les 19:00 del 03/09/2000, el vent
porta una direcció entre 40 i 130 graus (fig. 2.3.1b), per tant és vent provinent
del est (nord-est i sud-est).
a

b

Fig. 2.3.1. Velocitat (a) i direcció (b) del vent enregistrades a l’estació de Viladecans en
funció del temps. L’eix horitzontal dels gràfics mostra els dos dies, comença a les 00
UTC del 02/09/2000 i acaba a les 00 UTC del 04/09/2000..

La precipitació màxima que es va enregistrar a Viladecans (veure Fig. 2.3.2) va
ser de 29 mm. Es va enregistrar a les 01 LT del dia 03/09/2000, la velocitat del
vent era de 1,5 m s-1 amb una direcció de 20º. Es a dir, vent del nord-nord-est.
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També s’observa precipitació a les 02 LT (8,6mm) i a les 00 LT (1,8mm). S’ha
de tenir en compte que durant aquestes hores la velocitat del vent era baixa per
tant la seva direcció fluctuava de manera important.

Fig. 2.3.2. Precipitació acumulada enregistrada a l’estació de Viladecans en funció del
temps. L’eix horitzontal del gràfic mostra els dos dies, comença a les 00 UTC del 02/09/2000
i acaba a les 00 UTC del 04/09/2000.

Es important remarcar que les pluges més significatives es produeixen quan els
vents són poc importants (velocitats inferiors a 2 m s-1). Les pluges que es
produeixen entre les 14 LT i les 18 LT del 03/09/2000 són de baixa intensitat
(entre 1,4mm i 0,8mm) i coincideixen amb vents importants de l’est.
Referent a la temperatura (veure Fig. 2.3.3) a les dades obtingudes a l’estació
de Viladecans s’observa que es manté constant (22ºC de dia i 23ºC de nit)
durant el primer dia de l’episodi (02/09/2000). En canvi durant el 03/09/2000 hi
ha varia més; aquesta oscil·la entre els 20ºC i els 24ºC. La temperatura
disminueix tant a les hores on es registra pluja com a les posteriors. Aquest fet
es produeix perquè l’evaporació de l’aigua és un fenomen endotèrmic
(absorbeix calor al produir-se); el calor necessari per evaporar la pluja s’obté de
l’aire que l’envolta; aquest es refreda i, en conseqüència, la temperatura
ambiental disminueix.
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Fig. 2.3.3. Temperatura enregistrada a l’estació de Viladecans en funció del temps. L’eix
horitzontal del gràfic mostra els dos dies, comença a les 00 UTC del 02/09/2000 i acaba a
les 00 UTC del 04/09/2000.

2.4. Conclusió
Després d’analitzar la situació meteorològica dels dies 2 i 3 de setembre del
2000 es pot concloure que, efectivament, s’observa la presència d’un front
coster entre les 23 UTC del 02/09/2000 i les 01 UTC del 03/09/2000. Els indicis
que mostren aquesta presència són la forma que presenta la precipitació a les
imatges de radar i el vent dèbil del nord-est predominant durant tot l’episodi. A
més l’estació de Viladecans es veu afectada per aquest fenomen ja que
enregistra la precipitació màxima a les 01 LT, que correspon a les 23 UTC,
hora en que comença a aparèixer el front coster.

Simulació
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CAPÍTOL 3. SIMULACIÓ
3.1. Descripció del model MM5
El MM5 (Fifth-Generation NCAR / Penn State Mesoscale Model) és un model
dissenyat per simular o predir la circulació atmosfèrica d’escala regional o
mesoescala. Ha estat desenvolupat al Pennsilvania State University i al NCAR
(National Center of Atmospheric Research) i es millora contínuament a través
de les contribucions d’usuaris de diverses universitats i laboratoris del govern.
El model es sosté en varis programes auxiliars que, tots junts, s’anomenen
MM5 modeling system.
A continuació es mostra una breu descripció d’aquest sistema explicant els
programes que el componen i el flux de dades. Es mostren els programes en
l’ordre en que s’han d’utilitzar.
•

•

TERRAIN:
o Defineix el domini o dominis en els que es correrà el model.
També defineix la projecció del mapa (Mercator, conforme de
Lambert, a estereogràfica polar). Per tal de definir els dominis es
segueixen els següents passos:
1. Definir les coordenades del punt central del domini major
(domini mare). Has d’indicar el nombre de punts del domini
(per exemple 64x45) i la resolució del domini; la resolució
és la distància (en Km) entre dos punts.
2. Indiques a quants punts de la cantonada inferior esquerra
del domini mare comença el segon domini. D’aquest últim
domini també s’ha de definir el nombre de punts, la
resolució i on està situada la seva cantonada inferior
esquerra.
3. Pots definir més dominis indicant a quin domini pertanyen i
seguint els passos de l’apartat 2.
o Genera la orografia dels dominis definits. També se li ha
d’introduir la resolució amb la que ha de representar aquesta
orografia.
o Genera les dades de la vegetació i la terra.
REGRID
o El Regrid consta de dos subprogrames el Pregrid i el Regridder.
El Pregrid s’encarrega de llegir en nivells de pressió dels anàlisis
meteorològics a gran escala i els reescriu a un format específic.
Llavors, la funció Regridder interpola aquestes dades per al model
de la malla creat.
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•

INTERPF
o Converteix els nivells de pressió en els nivells sigma (veure Fig.
3.1.1) que li indiquis. No cal que estiguin equiespaiats ni que n’hi
hagi la mateixa quantitat que nivells de pressió. Si algun nivell
sigma no coincideix amb un nivell de pressió el programa
interpolarà la pressió dels nivells més propers per tal de tenir un
valor de pressió al nivell sigma .
o L’avantatge que tenen aquests nivells és que , a diferència dels
de pressió, segueixen l’orografia prop de la superfície i es van
assimilant a isòbares a mida que l’altura augmenta.
o Sigma (σ) va de 1, a la superfície del model, a 0, al sostre del
model, i la fórmula per passar de pressió a σ és:

On:
PTOP és la pressió al sostre del model.
Ps és la pressió a la superfície del model.
P és la pressió al nivell que vols passar a nivell sigma.

Fig. 3.1.1. Representació esquemàtica de l’estructura vertical del
model. Les línies contínues representen els nivells sigma.

•

MM5
o Calcula els factors mesoescalars i el paràmetre de Coriolis. Els
factors que calcula són:
 La física de la precipitació:
• Parametrització dels cúmuls.

Simulació
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• Esquemes de la microfísica.
 Parametrització dels processos de la capa límit planetària.
 Parametrització dels processos de la superfície.
 Esquemes de radiació atmosfèrica.
o Du a terme la simulació.
o La sortida d’aquest programa és un arxiu per cada domini que
s’hagi definit. En aquests arxius es mostra el valor d’una sèrie de
variables meteorològiques per a cada punt de la malla.
o Els resultats del MM5 es poden introduir en altres programes que
en faran gràfiques i diagrames per tal de visualitzar millor la
informació (veure Fig. 3.1.2).

Fig. 3.1.2. Exemple de visualització dels resultats d’una
simulació amb MM5. Simulació del gruix de neu a Europa el
22/03/2006 a les 12UTC.

Finalment s’indiquen els requeriments mínims del sistema per tal de poder
executar el model.
•
•
•
•

Terminal amb Unix que tingui 128Mb de memòria i entre un i dos
gigabits de disc. Quant més grans siguin la malla i la resolució més
potent haurà de ser el terminal utilitzat.
Un PC amb Linux, Portland Group i un compilador de C i Fortran.
NCAR Graphics. El MM5 no necessita aquest programa per funcionar
però pot ser útil per visualitzar les dades de Terrain, Rawins i la sortida
del model.
Accés a dades i observacions meteorològiques en forma de malla.
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3.2. Característiques de la simulació numèrica
Per tal de poder estudiar el fenomen amb més precisió s’han dut a terme dues
simulacions que es diferencien per la seva resolució. Per simular s’ha utilitzat la
versió 3.2 del model de mesoescala MM5. Les condicions inicials i de contorn
s’han extret dels anàlisis globals del ECMWF (European Centre for MediumRange Weather Forecasts); aquestes condicions s’actualitzen cada 6 hores.
En la primera simulació hi ha definits 4 dominis (veure Fig. 3.2.1). Seguidament
s’enumeren del més gran al més petit:
• Domini 1: té una resolució de 54km i inclou gran part de la península
ibèrica i una part d’Europa occidental. Les coordenades del domini van
de 35,560N 9,545W (cantonada inferior esquerra) fins a 46.930N
13.685E (cantonada superior dreta).
• Domini 2: amb una resolució de 18km i inclou tota Catalunya, les illes
Balears i el sud de França. Les seves coordenades van des de 39.510N
1.389W (cantonada inferior esquerra) fins a 44.858N
6.176E
(cantonada superior dreta).
• Domini 3: la seva resolució és de 6km i compren des de 40.334N
0.464E (cantonada inferior esquerra) fins a 43.121N 4.114E (cantonada
superior dreta).
• Domini 4: té una resolució de 2km i compren des de 40.713N 1.090E
(cantonada inferior esquerra) fins a 41.865N 2.609E (cantonada
superior dreta). Algunes de les poblacions que es troben dins d’aquest
domini són Sitges, Castelldefels, Viladecans o Barcelona.

Fig. 3.2.1. Dominis de la primera simulació
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El domini 4 és el que més s’utilitzarà en aquest estudi ja que és on té lloc el
fenomen atmosfèric que volen analitzar. Si observen el mapa topogràfic
d’aquest domini (veure Fig. 3.2.2) podem veure el Delta del Llobregat (a la
desembocadura del qual es formen els fronts costers), així com el Garraf,
Collserola, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. Teòricament s’hauria de veure
l’aigua del riu però el domini no té resolució suficient per mostrar-la (veure Fig.
3).

Viladecans

Fig. 3.2.2. Orografia del domini 4. El punt blanc senyala la
posició aproximada de Viladecans (població en la que s’han
obtingut les dades meteorològiques estudiades).

Fig. 3.2.3. Tipus de terreny del domini 4.
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En la segona simulació també s’han definit 4 dominis (veure Fig. 3.2.4). Encara
que només s’analitzarà el quart, seguidament s’enumeren tots del més gran al
més petit:
• Domini 1: té una resolució de 27km i inclou gran part de la península
ibèrica i una part d’Europa occidental. Les coordenades del domini van
de 37.064N 3.859O (cantonada inferior esquerra) fins a 45.558N
7.999O (cantonada superior dreta).
• Domini 2: amb una resolució de 9km i inclou tota Catalunya, i una part
del sud de França. Les seves coordenades van des de 40.387N 0.316E
(cantonada inferior esquerra) fins a 43.063N 4.152E (cantonada
superior dreta).
• Domini 3: la seva resolució és de 3km i compren des de 40.789N
1.261E (cantonada inferior esquerra) fins a 42.182N 3.100E (cantonada
superior dreta).
• Domini 4: té una resolució de 1km i compren des de 41.032N 1.615E
(cantonada inferior esquerra) fins a 41.664N 2.452E (cantonada
superior dreta). Algunes de les poblacions que es troben dins d’aquest
domini són Sitges, Castelldefels, Viladecans o Barcelona.

Fig. 3.2.4. Dominis de la segona simulació

Mitjançant la segona simulació es pretén tenir una visió més precisa del
desenvolupament del fenomen estudiat, per tant, aquesta té més resolució que
la primera. Tant l’orografia com el tipus de terreny es mantenen igual que a la
simulació anterior.
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3.3. Resultats de la simulació: comparació amb les
observacions
En aquest apartat s’analitzen els resultats de la simulació i es comparen amb
les observacions. Cal tenir en compte que cap punt de la simulació correspon
exactament amb les coordenades de Viladecans (41,322N 2,020E i 23m
d’altitud); per tant s’ha situat Viladecans al punt de la simulació més pròxim a la
seva posició real. Aquest punt té per coordenades 41.326N-2.021E i 26,128m
d’altitud.
S’han simulat 72 hores des del 01/09/2000 a les 00 UTC. Tot i que el fenomen
passa entre el 02/09/2000 i el 03/09/2000 també s’ha simulat el 01/09/2000 ja
que el model necessita un període d’adaptació (spin-up) abans de poder
simular correctament.

3.3.1. Anàlisi a escala global
3.3.1.1. 1r DOMINI
Si s’analitza el mapa de pressió a nivell del mar a les 00 UTC del dia
02/09/2000 (veure Fig. 3.3.1) s’observen dues zones de baixa pressió relativa:
una a València i una altra als Pirineus. A l’est i a l’oest de Catalunya les
isòbares estan molt separades, el que indica que el gradient de pressió és petit
i per tant els vents sinòptics a la zona són febles. El següent dia de l’episodi les
isòbares que envolten la baixa pressió dels Pirineus es desplacen cap al sudest fins a arribar a la situació que es mostra a la Fig. 2. Al comparar aquesta
situació amb la situació real (Figs. 2.2.1 i 2.2.2) podem concloure que el model
simular força bé la situació sinòptica.

Fig.3.3.1 Pressió a nivell del mar obtinguda amb el model MM5 al
domini 1 a les 00 UTC del 02/09/2000.
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Fig. 3.3.2 Pressió a nivell del mar obtinguda amb el model MM5 al
domini 1 a les 00 UTC del 03/09/2000.

Pel que fa al vent, si observem els mapes del primer domini es pot deduir que
durant tot l’episodi el vent és molt feble a Catalunya; però a diferencia de la
situació real (veure Fig. 2.2.3) aquest bufa paral·lel a la costa. La seva direcció
descriu un cercle al voltant de Catalunya i convergeix a la zona del delta de
l’Ebre. A la 01 UTC del 03/09/2000 (veure Fig. 3.3.3) s’observa un vent molt
dèbil de terra a costa que es va intensificant (no mostrat). Aquesta situació es
manté durant tot l’episodi.

Fig. 3.3.3. Vent superficial obtingut amb el model MM5 al domini 1 a
les 01 UTC del 03/09/2000.

3.3.1.2.

2n DOMINI

No es comenta res sobre els resultats de la simulació en aquest domini ja que
no aporten res a l’anàlisi del fenomen estudiat.
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3r DOMINI

El tercer domini engloba aproximadament la mateixa zona que les imatges de
radar, per tant el que s’obtingui en aquest domini es podrà comparar amb
aquestes.
Si estudiem el vent obtingut per l’MM5 en aquest domini (veure Fig. 3.3.4),
podem observar que el model produeix vents paral·lels a la costa des de les 02
UTC (Fig. 3.3.4a) a les 11 UTC (Fig. 3.3.4b) del dia 02/09/2000. En aquest
moment a la zona del delta del Llobregat el vent comença a bufar del sud-est. A
les 23 UTC (Fig. 3.3.4c) s’observa convergència d’aire al mar entre el delta del
Llobregat i el delta de l’Ebre; aquesta situació es manté fins a les 14 UTC (Fig.
3.3.4d) del 03/09/2000, mentrestant s’observa vent dèbil al delta del Llobregat.
Passada aquesta situació el vent al delta del Llobregat s’intensifica però bufa
de mar a terra. Finalment, a les 20 UTC (Fig. 3.3.4f) , el vent bufa del nord-est i
paral·lel a la costa.
a

b

c

d
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Fig. 3.3.4. Vent superficial (fletxes) i precipitació acumulada obtinguda amb el model al domini 3
a les 02 UTC del 02/09/2000 (a), a les 04 UTC del 02/09/2000 (b), a les 11UTC del 02/09/2000
(c), a les 23UTC del 02/09/2000 (d), a les 14UTC del 03/09/2000 (e) i a les 20 UTC del
03/09/2000 (f).

Si observem l’evolució de la precipitació mostrada a les imatges del radar (no
mostrades) s’intueix que el vent fa un recorregut circular sobre el mar; i a la
zona del delta del Llobregat bufa de terra a mar. En canvi, a la simulació no
s’observa aquest últim fet (veure Fig. 3.3.5). El vent del nord-oest que s’intueix
al radar és un indicatiu de la presència d’un front coster a la zona; el fet que a
la simulació no s’observi indica que possiblement el model amb la resolució
utilitzada al domini 3 (6 km)no és capaç de simular aquest fenomen.

Fig. 3.3.5. Imatge de radar a les 04 UTC del 03/09/2000 (esquerra) i vent superficial al domini
3 obtingut amb el model a les 04 UTC del dia 03/09/2000 (dreta). Les fletxes dibuixades a la
imatge de radar és el vent que s’intueix al observar l’evolució de la precipitació mostrada per
les imatges de radar.
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Per confirmar aquesta hipòtesi ens centrarem en les imatges de la precipitació
acumulada que ens mostra el model. No es comença a observar precipitació
fins al 02/09/2000 a les 04 UTC (veure Fig. 3.3.4b), moment en que aquesta es
mostra a la zona del delta de l’Ebre. A mida que avança el dia aquesta
s’intensifica i apareix principalment al mar. A les 23 UTC (Fig. 3.3.4d) apareixen
taques de precipitació molt dèbil al interior; aquesta situació es manté fins al
final de l’episodi. Per tant, es confirma que el model amb aquesta resolució no
és capaç de simular el front coster del delta del Llobregat ja que no s’observen
pluges a la zona del delta; en canvi, les precipitacions a la zona del delta de
l’Ebre estan produïdes per un front coster.
Si s’observa el vent conjuntament amb la precipitació acumulada (veure Fig.
3.3.4) es pot veure que, efectivament, a la zona del delta del Llobregat no hi ha
vents significatius. Aquest fet es causat probablement perquè el domini no té
prou resolució per simular els vents locals de petita escala que es produeixen
pel drenatge al llarg de la conca del Llobregat. S’observen vents de terra a
costa a la part sud de la costa catalana. Aquesta massa d’aire al entrar en
contacte amb la massa d’aire marítima, més calenta i humida, provoca un front
de precipitacions. Per tant, es pot concloure que en aquest domini el model
simula un front coster però aquest no està situat a la vall del Llobregat si no
més al sud, al delta de l’Ebre que té una extensió més gran i pot ser
correctament simulada amb la resolució d’aquest domini.
Per analitzar aquest fet amb més detall utilitzarem el resultat de la simulació en
el domini 4.

3.3.1.4.

4t DOMINI

Per tal d’entendre millor els fenòmens que es duen a terme en aquest domini
s’han combinat les imatges del vent superficial i de la precipitació acumulada
obtingudes pel model.
A les 00 UTC del dia 03/09/2000 (Fig. 3.3.6a) es poden observar vents del
nord-oest al sud del delta del Llobregat. A les 04 UTC (Fig. 3.3.6b) s’afegeixen
a aquest flux vents provinents de l’interior de Catalunya; aquests són els que
s’observen recorrent la vall marcada amb un cercle de la part esquerra de la
Fig. 3.3.6b. Aquesta situació és manté estacionària fins a les 09 UTC (figura no
mostrada). Aquests són els anomenats vents de drenatge que, encarrilats entre
les muntanyes, recorren la pendent de les valls fins arribar al mar.
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a

b

Fig. 3.3.6. Vent superficial (fletxes) i precipitació acumulada obtinguda amb el model al
domini 4 a les 00 UTC del 03/09/2000 (a)i a les 04UTC (b) del 03/09/2000. El punt blau
representa la posició de Viladecans. La zona marcada amb un cercle és la vall de la que es
parla al paràgraf anterior.

Seria d’esperar que també s’observessin vents de drenatge a la vall del
Llobregat. A la zona del Llobregat s’observen vents febles del nord-est i del
sud-est. Aquest fet indica que la simulació té en compte la presència de la vall
però, probablement, amb la resolució considerada la vall no és prou important
per crear vents de drenatge . A més a més, els vents que haurien de baixar per
la vall del Llobregat es desvien cap al sud. Aquests són els que s’observen a la
simulació a partir de les 04 UTC del 03/09/2000 i s’han comentat anteriorment.
Per tal de comprovar si el fet d’augmentar la resolució afavoreix l’aparició d’un
front coster al delta del Llobregat, hem fet una simulació addicional augmentant
la resolució dels dominis. Les característiques d’aquesta nova simulació s’han
explicat anteriorment a l’apartat de característiques de la simulació numèrica.

3.3.1.5.

4t DOMINI AMB 1Km DE RESOLUCIÓ

A la Fig. 7 es mostra l’evolució del regim de vents durant las nits del 2 i 3 de
setembre de 2000. A l’inici del dia 2 (Fig. 3.3.7a) el vent a la zona del delta del
Llobregat bufa paral·lel a la costa. Durant les hores següents la direcció del
vent gira fins que a les 05 UTC (Fig. 3.3.7b) segueix el curs del riu Llobregat
sense provocar convergència d’aire. Es a dir, amb 1 km de resolució el model
és capaç de simular els vents de drenatge al llarg del Llobregat. Aquests vents
continuen recorrent la vall fins a les 11 UTC (Fig. 3.3.7c); moment en que bufen
del sud-est. El dia 03/09/2000 es torna a repetir el mateix procés que el dia
anterior (Figs. 3.3.7d, e i f); però en aquest cas a les 01 UTC (Fig. 3.3.7d) es
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comença a observar convergència d’aire a la desembocadura del Llobregat.
Després d’observar l’evolució del vent durant les dues nits, podem concloure
que s’observen vents de drenatge en dues ocasions: al matí del 02/09/2000
(Fig. 3.3.7b) i a les primeres hores del 03/09/2000 (Fig. 3.3.7e). Aquest últim
fet, juntament amb la convergència d’aire que s’observa a la Fig. 3.3.7d, pot
indicar la presència d’un petit front coster a la zona.
Si considerem la precipitació (Fig. 3.3.7), aquesta no apareix
a la
desembocadura del Llobregat fins a la 01 UTC del 03/09/2000 (Fig. 3.3.7d);
aquesta es va intensificant fins al final de l’episodi (Fig. 3.3.7f). També
s’observa que el front de precipitació s’ha desplaçat cap al nord respecte a la
simulació amb 2 km de resolució, situant-se davant del delta.
Finalment, és important assenyalar que la situació general dels dos dies és
gairebé la mateixa; l’única diferència és que el 03/09/2000 a partir de les 01
UTC (Fig. 3.3.7e) s’observa convergència d’aire a la desembocadura del
Llobregat. Aquest fet, juntament amb els vents de drenatge, és el que provoca
el front coster.
a

b

c

d
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Fig. 3.3.7. Vent superficial (fletxes) i precipitació acumulada obtinguda amb el model al
domini 4 a les 01 UTC del 02/09/2000 (a), a les 05 UTC del 02/09/2000 (b), a les 11UTC del
02/09/2000 (c), a les 01UTC del 03/09/2000 (d), a les 06UTC del 03/09/2000 (e) i a les
11UTC del 03/09/2000 (f).

Si comparem aquests resultats amb els de la simulació anterior podem
observar que, efectivament el front coster es forma al delta del Llobregat però
és bastant més dèbil que el que es formava anteriorment més al sud. Aquest fet
es produeix perquè la vall del Llobregat és bastant més estreta que l’altra vall,
el que fa que els vents de drenatge que hi circulin siguin molt més dèbils, per
tant la precipitació que provoquen al arribar al mar també ho és.
Com s’ha vist al llarg d’aquest apartat els vents de drenatge són molt
importants pel desenvolupament dels fronts costers. Aquests vents s’analitzen
més detalladament a continuació mitjançant dos talls verticals: el primer (fig.
3.3.8a) s’ha fet al llarg de la vall mentre que el segon (fig. 3.3.8b) i el tercer (fig.
3.3.8c) ens mostren les parets i el fons d’aquesta.
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a

b

c

Fig. 3.3.8. Domini4 de la simulació amb 1 km de resolució. Línia vermella mostra en cada
cas el tall vertical escollit per estudiar els vents de drenatge a la vall del Llobregat

Degut a que els vents de drenatge són molt més dèbils que els que es
produeixen en alçada, hem decidit sobredimensionar la longitud dels vectors
per visualitzar clarament els vents que es produeixen al superfície.
1r TALL AL LLARG DE LA VALL
Amb aquest tall es pretén observar els vents de drenatge pròpiament dits. A la
Fig. 9la capçalera de la vall està situada a l’esquerra i el mar a la dreta.
Com es pot observar a la figura, a les 04 UTC del 02/09/2000 (Fig. 3.3.9a)
s’observen vents de drenatge dèbils (que es desplacen d’esquerra a dreta) al
final de la vall. Aquests vents són la combinació del vent de drenatge i un vent
sinòptic que es mou en sentit contrari. Per aquest motiu no són molt importants.
Els vents cap al mar es van intensificant fins a les 07 UTC (Fig. 3.3.9b),
moment en què els vents de drenatge s’observen clarament. A partir de les 07

30_____________________Modelització de la formació del front superficial mesoescalar davant del delta del Llobregat

UTC aquests vents es van debilitant fins que a les 11 UTC (Fig. 3.3.9c) la
situació està dominada per la brisa marina. El mateix tipus de règim de vents
s’observa el dia 03/09/2000. A les 04 UTC (Fig. 3.3.9d) es comencen a
observar vents de drenatge al principi de la vall que competeixen amb un vent
sinòptic en sentit contrari. Tot i això es van intensificant fins a les 08 UTC (Fig.
3.3.9e), moment en que es comencen a debilitar. A les 10 UTC (Fig. 3.3.9f) ja
no s’observen.

a

c

b

d
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Fig. 3.3.9. Vent obtingut amb el model al tall al llarg de la vall a les 04 UTC del 02/09/2000 (a),
a les 07UTC del 02/09/2000 (b), a les 11 UTC del 02/09/2000 (c), a les 04 UTC del
03/09/2000 (d), a les 08 UTC del 03/09/2000 (e) i a les 10 UTC del 03/09/2000 (f).

Per tant, en general es pot dir que el model simula bastant bé els vents de
drenatge. La seva intensitat ve condicionada per l’existència de vents sinòptics
importants.
2n TALL: TALL A TRAVÉS DE LA VALL
Amb aquest tall es pretén observar els downslope winds que acompanyen als
vents de drenatge. A la Fig. 3.3.10 es mostren els vents obtinguts amb el model
sobre el tall marcat a la Fig. 3.3.9b. El mar està situat a l’esquerra de la Fig.
3.3.10 i a la dreta s’observa la serralada del Garraf i la vall del Llobregat.
A la 01 UTC (Fig. 3.3.10a) ja s’observen downslope winds. Aquests s’observen
abans que els vents de drenatge ja que aquests últims necessiten més volum
d’aire fred i estable per produir-se. Trobem downslope winds tant a les parets
de la vall del Llobregat com a la banda marítima del massís del Garraf. Aquests
últims es veuen més clarament ja que la diferència de temperatures entre el
mar i la terra és més acusada que la diferència entre els cims de les muntanyes
i el fons de la vall. Poc a poc aquests vents van canviant de sentit fins a que a
les 11 UTC (Fig. 3.3.10b) s’observen upslope winds. Aquests estan reforçats
pel vent sinòptic dominant durant tot l’episodi. Per tant s’observen molt be a
prop del mar i a la paret dreta de la vall mentre que els de la paret esquerra han
de competir amb el vent sinòptic citat anteriorment. Pel que fa al dia
03/09/2000, a les 02 UTC (Fig. 3.3.10c) ens trobem amb downslope winds a les
parets de la vall mentre que a la banda marítima del massís del Garraf no se’n
observen. Aquests vents han de competir amb el vent sinòptic que a vegades
els oculta. Aquesta situació es manté fins a les 08 UTC (Fig. 3.3.10d), moment
en que ja no s’observen downslope winds.
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Fig. 3.3.10. Vent obtingut amb el model al tall a través de la vall a les 01 UTC del 02/09/2000
(a), a les 11 UTC del 02/09/2000 (b), a les 02 UTC del 03/09/2000 (c), a les 08 UTC del
03/09/2000 (d).

3r TALL: TALL PERPENDICULAR A LA VALL
El relleu d’aquest tall (fig. 3.3.11) mostra clarament les parets i el fons de la vall
del Llobregat situada al centre de la figura.
Aquest tall és interessant perquè hi ha dos moments en els que mostra molt
clarament els downslope winds i els upslope winds. Els primers es poden
observar a les 06 UTC del 03/09/2000 (fig. 3.3.11a). Es poden apreciar
clarament la presencia dels downslope winds a la vall mentre que per sobre
bufa el vent sinòptic dominant; es a dir, existeix una capa d’aire estable dins la
vall que esta totalment separada de la capa per sobre de la vall influïda pel vent
sinòptic. Els upslope winds s’observen molt clarament a les 08 UTC del
03/09/2000 (fig. 3.3.11b). En aquesta figura es veuen clarament les dues
corrents d’aire ascendint des del fons per cada una de les parets de la vall.
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Fig. 3.3.11. Simulació del vent vertical al tall perpendicular a la vall a les 06 UTC del
03/09/2000 (a) i a les 08 UTC del 03/09/2000 (b).

3.3.1.6.

CONCLUSIÓ

Després d’observar tot l’anàlisi global es pot concloure que, efectivament, els
fronts costers són un fenòmen molt local, el que fa que es necessiti una
resolució molt alta per poder-los simular.
Als dominis tres i quatre de la primera simulació s’observa un front coster però
no està situat a la vall del Llobregat, no és fins que es fa la simulació amb 1km
de resolució que el front es situa al Llobregat. Aquest fet es dona perquè el
model es capaç de simular els vents de drenatge a la vall de l’esquerra però no
a la del Llobregat, ja que aquesta última és més estreta que l’anterior. Com ja
hem vist abans, aquests vents són crucials pel desenvolupament dels fronts
costers, si el model no és capaç de simular vents de drenatge a la vall del
Llobregat amb una resolució de menys d’1km tampoc simularà els fronts
costers al delta d’aquest riu.
Per últim afegir que aquest fenomen no es pot predir amb les prediccions
meteorològiques que fan a la televisió ja que utilitzen un model amb 10km de
resolució, 5km en ocasions especials.

3.3.2. Anàlisi a escala local
Fins ara s’ha analitzat com el model simula el fenomen a escala regional. En
aquest apartat, en canvi ens centrem en estudiar la qualitat del model per
reproduir les observacions registrades en una estació del Delta del Llobregat
Ens centrarem en el punt més proper a l’estació de Viladecans que, com s’ha
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indicat anteriorment, es situa en les coordenades 41.326N-2.021E i 26,128m
d’altitud.
Les variables analitzades són la direcció i velocitat del vent, la precipitació
acumulada i la temperatura.

3.3.2.1.

1a SIMULACIÓ

Pel que fa a la velocitat del vent (fig. 3.3.12a) s’observa que en general la
simulació dóna uns valors més elevats que les observacions; però tot i així les
seves fluctuacions s’aproximen. El període on el model s’ajusta més a les
observacions és entre les 08 LT i les 18 LT del 03/09/2000. La simulació de la
direcció del vent (fig. 3.3.12b), en canvi, s’ajusta molt millor a les observacions;
només hi ha un punt que està molt allunyat de la simulació. Aquest punt es
situa a les 02 LT del 02/09/2000 i la direcció del vent és de 360º mentre que
segons la simulació aquesta direcció hauria de ser de 50º. Al examinar les
observacions de la velocitat del vent a aquesta hora s’observa que aquesta és
baixa (1,3 ms-1 ), per tant la diferència entre la simulació i les observacions es
pot deure les fluctuacions a la mesura de la direcció del vent quan la seva
velocitat es baixa.

a

b

Fig. 3.3.12. Velocitat (a) i direcció (b) del vent en funció del temps. Els punts representen les
observacions de l’estació de Viladecans mentre que la línia contínua representa els resultats
de la simulació. L’eix horitzontal dels gràfics mostra els dos dies, comença a les 00 LT del
02/09/2000 i acaba a les 00 LT del 04/09/2000.
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Al analitzar la precipitació acumulada (fig. 3.3.13) s’observa que el model
clarament subestima la precipitació observada a l’estació de Viladecans.

Fig. 13. Precipitació acumulada en funció del temps. Els punts representen les observacions
de l’estació de Viladecans mentre que la línia contínua representa els resultats de la
simulació. L’eix horitzontal dels gràfics mostra els dos dies, comença a les 00 LT del
02/09/2000 i acaba a les 00 LT del 04/09/2000.

Finalment, al analitzar la temperatura (fig. 3.3.14) s’observa que la temperatura
simulada és en general més baixa que l’observada, sobretot les primeres 12
hores del 02/09/2000; aquest fet provoca que la velocitat del vent sigui superior
a l’observada ja que al simular una temperatura inferior el gradient de
temperatures entre la terra i el mar és encara més acusat, el que fa que el vent
sigui més fort. Tot i així la simulació del model s’ajusta bastant a les
observacions.

Fig. 3.3.14. Temperatura en funció del temps. Els punts representen les observacions de
l’estació de Viladecans mentre que la línia contínua representa els resultats de la simulació.
L’eix horitzontal dels gràfics mostra els dos dies, comença a les 00 LT del 02/09/2000 i
acaba a les 00 LT del 04/09/2000.
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3.3.2.2

2a SIMULACIÓ

Al analitzar els resultats a escala local de la segona simulació s’ha de tenir en
compte que el punt més proper a Viladecans en el 4t domini d’aquesta
simulació és diferent al punt utilitzat en la simulació anterior, ja que les dues no
comparteixen els mateixos punts. En aquest cas el punt utilitza té per
coordenades: 41.320N 2.021E i 8m d’altitud mentre que les coordenades de
Viladecans són: 41.322N 2.020E i 23m d’altitud.
Si considerem la velocitat del vent (Fig. 3.3.15b), s’observa que aquesta
simulació dóna valors encara més alts que els que donava en la simulació
anterior. Per tant, els valors encara estan més per sobre de les observacions.
Pel que fa a la direcció del vent (Fig. 3.3.15b), el model s’ajusta bastant bé a
les observacions, especialment entre les 00 LT i les 08 LT del 03/09/2000. Tal
com s’ha dit anteriorment aquest període coincideix amb el desenvolupament
del front coster, per tant, si la simulació s’ajusta bé a les observacions vol dir
que, efectivament, els vents que es produeixen entre les 00 LT i les 08 LT són
vents de drenatge provinents del nord-est. Aquests vents coincideixen amb els
vents de drenatge observats a les imatges del domini 4 d’aquesta simulació
(Fig. 3.3.7).

a

b

Fig. 3.3.15. Velocitat (a) i direcció (b) del vent en funció del temps obtinguda amb la segona
simulació (línia continua) i observada a l’estació de Viladecans (asteriscos). L’eix horitzontal dels
gràfics mostra els dos dies, comença a les 00 LT del 02/09/2000 i acaba a les 00 LT del
04/09/2000.

Pel que fa a la precipitació (Fig. 3.3.16), s’observa que en aquest cas el model
simula més precipitació que anteriorment però tot i així continua subestimant
clarament les observacions. El moment en que model simula més precipitació
és entre 12 LT i les 18 LT del 03/09/2000. En aquest període l’estació de
Viladecans també va registrar precipitació però aquesta no la provocava el front
coster ja que la velocitat del vent durant aquest període era massa elevada i el
vent provenia de l’est.

Conclusió

37

Fig. 3.3.16. Precipitació acumulada en funció del temps obtinguda amb la segona simulació
(línia continua) i observada a l’estació de Viladecans (asteriscos). L’eix horitzontal dels gràfics
mostra els dos dies, comença a les 00 LT del 02/09/2000 i acaba a les 00 LT del 04/09/2000.

Finalment, al analitzar la temperatura (Fig. 3.3.17), s’observa que aquesta pren
valors superiors als de les observacions entre les 09 LT del 02/09/2000 i les 10
LT del 03/09/2000. Durant la resta de la simulació els valors simulats són
inferiors als observats. Aquest fet provoca que la velocitat del vent simulada
sigui superior a la velocitat observada ja que al simular una temperatura inferior
el gradient de temperatures entre la terra i el mar és encara més acusat, el que
fa que el vent sigui més fort.

Fig. 3.3.17. Temperatura en funció del temps obtinguda amb la segona simulació (línia
continua) i observada a l’estació de Viladecans (asteriscos). L’eix horitzontal dels gràfics mostra
els dos dies, comença a les 00 LT del 02/09/2000 i acaba a les 00 LT del 04/09/2000.

3.3.2.3

CONCLUSIONS

Després d’analitzar els resultats a escala local de les dues simulacions podem
concloure que el model s’ajusta bastant a les observacions en totes les
variables menys en la precipitació, la qual subestima notablement.
Pel que fa a la diferència entre els resultats de la primera i la segona simulació
es pot concloure que aquests s’assemblen bastant, només es diferencien de
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manera notable entre les 00 LT i les 08 LT del 03/09/2000 ja que és en aquest
període en el que s’observen els vents de drenatge. Per tant, es pot concloure
que només la segona simulació és capaç de simular-los en direcció i
aproximadament en mòdul al punt més proper a l’estació de Viladecans. Pel
que fa a la precipitació provocada pel front es pot concloure que el model és
incapaç de simular-la correctament en aquest punt ja que tant a la primera com
a la segona simulació l’ha subestimat notablement. La causa d’aquest fet pot
ser que el nucli del front coster es situa una mica més al Sud que en la situació
real i no passa per Viladecans. Finalment, es pot concloure que la temperatura i
la velocitat del vent estan relacionades ja que quan més baixa és la
temperatura, més alta és la velocitat del vent a causa de que, com hem dit
abans, quan més alt sigui el gradient de temperatura més fort serà el vent que
provoqui.
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CAPÍTOL 4. CONCLUSIÓ
En aquest treball s’ha analitzat el règim pluviomètric de diverses estacions de la
zona del Llobregat i els seus voltants. Com s’ha mostrat, malgrat la proximitat
de les estacions, el delta del Llobregat caracteritza el règim pluviomètric d’un
àrea compresa entre el massís del Garraf i la ciutat de Barcelona. En particular,
s’ha vist com Gavà, que és l’estació situada a la desembocadura del Llobregat,
té un règim anual molt diferent al de les altres estacions de la zona. A Gavà
anualment es registra molta més precipitació que en qualsevol de les altres
estacions.
Fent l’anàlisi de precipitació en funció de l’estació de l’any s’ha mostrat que a la
zona del delta la precipitació està clarament concentrada a la tardor. Fet que no
succeeix a la resta de estacions analitzades i situades fora del delta. A més, al
analitzar la precipitació durant la tardor a Gavà s’observa que al voltant d’un
80% d’aquesta es produeix durant la nit. Per tant, es pot concloure que durant
la tardor a la zona del delta del Llobregat succeeix un fenomen molt intens i
localitzat que es manifesta sobretot a la nit i que pot provocar precipitacions
abundants. Una possible causa és el desenvolupament de fronts costers a la
zona del delta del Llobregat.
Per tal de confirmar aquest fet, s’ha analitzat i simulat mitjançant el model de
mesoescala MM5 la situació meteorològica durant el dos i tres de setembre del
2000, quan es van enregistrar pluges intenses a la zona. S’ha mostrat que
l’MM5 simula bé la situació sinòptica. En aquesta escala el model representa
de manera adient tant la pressió com els vents.
Per tal d’estudiar correctament un fenomen d’escala tan local com un front
coster, s’han realitzat dues simulacions amb resolució diferent al domini més
petit del model. Amb dos km de resolució al domini més petit, el model simula
un front coster però aquest no està situat a la desembocadura del Llobregat
sinó més cap al sud, en una zona on les pendents del terreny són més
importants que al delta i es promou més fàcilment l’aparició de vents de
drenatge.
Si s’augmenta la resolució del domini més petit fins a 1 km, el model reprodueix
clarament els vents de drenatge, que apareixen al final de la nit a la vall del
Llobregat i provoquen l’aparició d’un front coster a la zona del delta del
Llobregat.
Tot i que el front es forma a la simulació, la precipitació calculada apareix sis
hores més tard del que s’observa a l’apartat de situació meteorològica. Aquest
fet es pot comprovar comparant les imatges de radar amb les imatges de
precipitació acumulada del domini 4 de la segona simulació. A la imatge de
radar que correspon a les 00 UTC del 03/09/2000 s’observa un front de
precipitació completament format davant el delta del Llobregat, mentre que en
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les imatges de precipitació acumulada del domini 4 de la segona simulació no
s’observa aquesta situació fins a les 06 UTC del mateix dia.
Pel que fa a la comparació amb les observacions de l’estació de Viladecans es
pot concloure que amb la resolució de 2 km el model aproxima de manera
satisfactòria les observacions. L’única excepció és el període en que es
produeixen els vents de drenatge. Durant aquest període els resultats de la
direcció del vent d’aquesta simulació difereixen molt de les observacions.
Aquest fet està causat perquè el model és incapaç de simular vents de
drenatge a la vall del Llobregat amb la resolució de la primera simulació.
Si es considera la segona simulació, el model simula els vents de drenatge
observats entre les 00 LT i les 08 LT del 03/09/2000.
Pel que fa a la precipitació provocada pel front coster en aquest punt es pot
concloure que cap de les dues simulacions és capaç de reproduir-la, ja que les
dues la subestimen notablement.
Pel que fa a la temperatura i a la velocitat del vent, s’observa clarament que
estan relacionades ja que durant les dotze primeres hores de les dues
simulacions el model mostra una temperatura inferior a l’observada i aquest fet
es tradueix en una sobreestimació de la velocitat del vent.
Finalment, apuntar que, les diferències més grans entre la primera i la segona
simulació s’observen sobretot en la direcció del vent entre les 00 LT i les 08 LT
del 03/09/2000; en la resta de la simulació de la direcció del vent i en la
simulació de les altres variables les diferències entre la primera i la segona
simulació no són significatives. Per tant, es pot concloure que la diferència
principal entre les dues simulacions al observar el punt més proper a
Viladecans és que la primera no simula els vents de drenatge i la segona sí.
Com a conclusió final es pot dir que el fenomen que causa el peculiar règim de
precipitacions del delta del Llobregat són els fronts costers i que el MM5 és
capaç de simular-los encara que necessita una resolució molt alta (1km) per
poder fer-ho. Si comparem l’anàlisi a escala regional amb l’anàlisi d’un punt de
la simulació podem concloure que el model dóna una idea bastant aproximada
de la situació a escala regional. Pel que fa a l’anàlisi d’un punt el model simula
acuradament totes les variables a excepció de la precipitació.
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