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INTRODUCCIÓ
Catalunya es troba afectada sovint per fenòmens meteorològics
adversos de naturalesa diversa, com ara tempestes, ventades o
nevades. Un fet comú a tots aquests fenòmens és que poden
provocar greus danys materials i, ocasionalment, la pèrdua de
vides humanes.
Al nostre país es fa difícil fer pronòstics de manera acurada i amb
suficient antelació en situacions meteorològiques adverses. Això
es deu al fet que en la seva formació i desenvolupament hi
intervenen un gran nombre de factors, com ara la complexitat
orogràfica, o la interacció de la massa d’aire mediterrània amb les
superfícies terrestre i marítima. Aquest és un dels principals
motius pels quals el radar meteorològic ha esdevingut una eina
imprescindible per a la vigilància meteorològica, tant per a
l’observació de la precipitació com per a la seva predicció a molt
curt termini.
Per tot plegat, és molt important per al Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC) disposar d’una xarxa de radars que cobreixi tot
el territori amb prou qualitat, que hi detecti la precipitació i que
permeti fer un seguiment de cadascun dels episodis.
En aquest document es presenta la Xarxa de Radars de l’SMC,
s’explica com funciona, quins productes se’n generen i, en
definitiva, quina utilitat té per a la societat catalana.

LA XARXA DE RADARS
La Xarxa de Radars Meteorològics de l’SMC (d’ara endavant,
l’XRAD) està formada per quatre radars meteorològics ubicats
estratègicament en diferents indrets del país, de manera que
permeten una cobertura de tot Catalunya en relació amb les
funcions de vigilància meteorològica. A més a més, aquesta Xarxa
ha estat dissenyada per proporcionar estimacions quantitatives de
pluja amb prou qualitat per al seu ús meteorològic i hidrològic,
cobrint la pràctica totalitat del territori.
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Figura 1: Cronograma de funcionament dels radars de l’SMC

Tot i les diferències existents entre els quatre equipaments, tant
si és per l’entorn on es troben, com si és per la seva tecnologia,
l’XRAD és força homogènia: tots els radars que la componen són
radars de tipus Doppler, de baixa potència, amb polarimetria
horitzontal o simple i operen de forma coherent en la mateixa
banda de l’espectre electromagnètic (banda C, 5.6 GHz).

LA XARXA DE RADARS
Radar de Vallirana
Aquest radar meteorològic està ubicat al
Puig Bernat (626m), municipi de Vallirana
(el Baix Llobregat). Originalment era un
model Kavouras-3070, que fou instal·lat
per la Universitat de Barcelona amb
finalitats de recerca l’any 1996. L'SMC va
assumir-ne la titularitat el 2001. L’any 2003
es dugueren a terme actuacions de millora
amb l’objectiu de modernitzar l’electrònica
del sistema. Així i tot, encara hi ha
diferències importants amb la resta de radars, tant estructurals
com tecnològiques, que es pretenen equiparar en un futur proper.
Radar de Puig d'Arques
El radar meteorològic de Puig d'Arques,
originalment un model Radtec-4370,fou
instal·lat l’any 2002 i està ubicat en una
torre de 19 metres d’alçada ubicada al cim
del Puig d'Arques (535m), en ple massís de
les Gavarres (municipi de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l’Heura, el Baix
Empordà).

LA XARXA DE RADARS
Per les condicions de l’entorn, la instal·lació del radar de Puig
d’Arques va preveure mesures d'integració paisatgística i de
restauració, amb la protecció del mirador i del dolmen que estan
ubicats al costat. Així mateix, es va substituir l'antiga torreta de
guaita forestal i es va integrar a un pis de l’edifici del radar.
En el terreny tecnològic ha patit diverses transformacions. La
darrera, efectuada l’any 2010, va consistir en el canvi de tot el
sistema d’apuntament – sistema d’antena i pedestal –, que
l’equipara amb el radar de la Panadella.
Radar de la Panadella
El radar meteorològic de la Panadella
fou instal·lat l’any 2003, en un edifici
de 40 metres d’alçada prop de la Creu
del Vent (825 m), municipi de
Montmaneu (l’Anoia). Es tracta d’un
model EXTOP-03 (MCV, S.A.) que, en
el
moment
de
la
instal·lació,
incorporava
diverses
millores
tècniques en relació amb els altres
radars, tant pel que fa al sistema
transmissor
com
al
sistema
d’apuntament.

LA XARXA DE RADARS
Avui dia aquest radar conserva el mateix equipament i es pot dir
que esdevé el referent de qualitat de la XRAD. A més, té un paper
fonamental per la seva ubicació central a Catalunya i amb més
cobertura cap al Pirineu i Prepirineu.
Radar de Tivissa-Llaberia
Aquest radar està al cim de
la Miranda (925 m), a la
serra de Llaberia, municipi
de Tivissa (la Ribera
d’Ebre). L’any 2008 va ser
instal·lat per donar més
cobertura a les Terres de
l’Ebre
i
de
Ponent,
completant així la Xarxa.
En l’àmbit tecnològic es tracta d’una rèplica del radar de la
Panadella.
Cal remarcar que incorpora un sistema autònom de
subministrament elèctric, ja que es va descartar la construcció
d’una línia elèctrica en aquesta zona de gran valor paisatgístic i
mediambiental. Aquest sistema combina un grup de cogeneració
de gas propà liquat, amb plaques solars per proporcionar
electricitat i climatització a l’edifici (vegeu la figura 2).

FUNCIONAMENT DE LA XRAD

Figura 2 . Tall transversal del radar de Tivissa-Llaberia.

Un radar meteorològic consisteix principalment en un sistema
emissor i receptor de microones i un sistema d’apuntament capaç
de moure’s en azimut i elevació. La tasca bàsica d’aquest
equipament és similar a la d'un far: l'antena gira contínuament per
tal d’il·luminar un cert volum de l’atmosfera. En cas que hi hagin
ecos, és a dir, retorns del senyal emès, el radar proporciona
informació sobre les característiques d’aquests ecos, que es
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poden relacionar amb la intensitat de la precipitació que els causa
o amb la seva velocitat pel que fa a la posició del radar (per això
el nom de radar Doppler). Amb una mica més de detall, consistiria
en el següent:
1. El radar envia energia a través de l'antena cap a una certa
direcció i durant un petit interval de temps. Aquesta
energia consisteix en un impuls electromagnètic molt dirigit
i estret que s’anomena feix.
2. Si l'energia enviada troba un blanc – un obstacle – en el
seu camí, part d’aquesta energia és reflectida (retornada).
És a dir, el blanc retorna el que s’anomena un eco. Si
l'energia no troba cap blanc, no retorna cap eco i tota
l’energia es dispersa a l’horitzó.
3. El radar processa l'eco rebut i determina la seva posició, la
seva intensitat, i el seu moviment. De fet, en realitat, per
poder fer això necessita rebre més d’un eco provinent del
mateix meteor: així doncs, aquest procés es repeteix en
una magnitud de centenars a mil vegades per segon. Això
permet determinar la presència de precipitació fins a certa
distància.
4. El radar repeteix el mateix procediment per a tots els
azimuts i per a un conjunt d’elevacions, generant la
informació provinent dels blancs dins d’un volum finit de
l’atmosfera, que s’anomena volum radar.
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5. Finalment, la informació bàsica o primària del radar
consisteix en energia retornada, que s’anomena
reflectivitat. Aquesta reflectivitat es transforma en quantitat
de precipitació per mitjà d’aproximacions i mètodes
estadístics que s’apliquen de forma automàtica, un cop
corregits els ecos que no provenen o no pertanyen als
diferents tipus de precipitació.

Figura 3. Esquema de funcionament d’un radar.

Tasques bàsiques i producte compost
Cada radar completa en el temps màxim de sis minuts el conjunt
de tres tasques bàsiques, que s’anomenen: PPIVOLA, PPIVOLB,
PPIVOLC. L’acrònim PPI ve del tipus de producte que es genera
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(vegeu més endavant en l’apartat Productes radar), l’acrònim VOL
ve de volum, pel fet que el radar dóna informació d’un cert volum,
i, finalment, A, B i C distingeixen l’ordre de les tasques (A és el
llarg abast, prop dels 250 km i té una resolució de píxel de 5 km2;
B i C conjuntament donen el curt abast, entre els 130-150 km i
amb una resolució de píxel aproximada d’1 km2). Aquestes tres
tasques completen el que s’anomena volum radar.
Així doncs, de la composició d’aquestes tres tasques bàsiques per
cadascun dels radars s’obté un producte compost amb més
cobertura i més homogeni per a tot el territori, amb una freqüència
de sis minuts (vegeu la figura 4).

Particularitats i errades del radar meteorològic
Es podria dir que el radar meteorològic opera de manera similar a
d’altres més convencionals o més coneguts, com són els radars
dels aeroports, utilitzats per localitzar avions, els radars dels
vaixells o els que s’utilitzen en trànsit per ajudar a gestionar límits
de velocitat. En el nostre cas, la finalitat és observar la precipitació
i, per tant, els blancs que es vol detectar són les partícules de
precipitació, tant si són gotes de pluja, flocs de neu, grans de
calamarsa, o, com passa la majoria de vegades, una barreja
d’alguns d’aquests elements.
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Figura 4. Imatge de la cobertura de l’XRAD: la zona més fosca correspon
al producte compost de curt abast i la més clara al llarg abast. Ambdues
són el resultat de la combinació dels quatre radars (cercles taronja).
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La complexitat en la tipologia i les característiques dels meteors
detectats fa que el processament del senyal rebut, així com el
procés posterior de les dades generades (algoritmes de correcció
i tractament de les dades), sigui una de les parts més sofisticades
i complexes d’aquesta eina. Per exemple, a més de la
precipitació, les muntanyes també retornen energia quan
bloquegen el feix i generen uns ecos fixos. Per tant, en un territori
com és Catalunya, l’orografia dificulta la feina del radar i s'ha de
tenir molt en compte. Així doncs, en general, tant l’orografia com
altres problemes associats a la detecció de precipitació
(atenuació, ocultació, propagació anòmala, banda brillant –capa
de l’atmosfera on s’esdevenen canvis de fase de la precipitació
prop del nivell de 0 ºC–, etc.) requereixen una sèrie de
correccions posteriors, especialment si es vol fer un ús quantitatiu
de les observacions radar (vegeu la figura 5).
Cal assenyalar l’aparició de noves problemàtiques pel que fa al
correcte funcionament d’un radar, com són les xarxes de
telecomunicacions que contaminen l’espectre d’ús o la presència
de parcs eòlics, amb aerogeneradors de dimensions significatives,
que bloquegen i pertorben el senyal emès. En aquest sentit, el fet
de tenir una xarxa distribuïda pel territori és especialment
rellevant, ja que ajuda a obtenir un producte final de millor qualitat
combinant els productes individuals.
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Figura 5. Pictograma on es representen simbòlicament errors de
detecció provinents de fenòmens externs, (1) atenuació, (2) ocultació, (3)
propagació anòmala, (4) banda brillant, (5) ecos falsos; i com es
complementen dos radars diferents.

FLUX DE DADES
Des de la generació del senyal radar fins al producte final, les
dades segueixen un recorregut que es representa en la següent
figura. Un cop els radars de l’XRAD han realitzat un escaneig
cada 6 min., les dades s’envien a l’SMC, on hi ha una màquina
que les centralitza i les distribueix a les màquines que generen
productes i fan altres tasques com el control de qualitat. Els
productes generats per l’equip de teledetecció són disseminats
cap a diferents usuaris, tant si són interns (àrees de predicció,
climatologia, recerca aplicada i modelització) com si són externs
(protecció civil, web, etc.).

Figura 6. Flux de les dades radar.

PRODUCTES RADAR
D’acord amb les dades primàries dels radars es generen un gran
nombre de productes amb una complexitat d’elaboració més o
menys gran. Depenent de diferents factors, com ara si és
volumètric, si es fan conversions a altres magnituds diferents de la
reflectivitat, si s’apliquen correccions o si es fa servir un radar
individual o bé la combinació de més d’un radar.
Dins del primer nivell de productes hi ha aquells en els quals les
correccions estan realitzades pels filtres del radar aprofitant la
tecnologia Doppler i les equacions de transformació al producte
final no són excessivament complicades. Són el PPI i el CAPPI.
Indicador de la posició al pla (de l’anglès Plan Position
Indicator), PPI: és el producte més senzill i presenta la intensitat i
posició dels ecos observats pel radar a una elevació constant
(vegeu la figura 7).
Indicador de la posició al pla amb altitud constant (de l’anglès
Constant Altitude Plan Position Indicator), CAPPI: semblant a
l’anterior, la diferència més gran és que l’altitud de referència és la
mateixa per tots els punts, fent una interpolació o extrapolació del
valor, ja que gairebé cap punt del producte es troba realment a
l’altitud en la qual es presenta (figura 7).
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CAPPI de velocitat radial: en aquest cas es presenta la velocitat
a la qual s’apropen o s’allunyen els ecos al radar, tenint en
compte que no es considera la component tangencial i, per tant,
no és la velocitat absoluta. Una de les aplicacions més rellevants
d’aquest producte (vegeu la figura 7) és la identificació de
convergències i, en alguns casos, patrons indicatius de rotacions
associades a tornados.

Figura 7. Diferents productes bàsics: a l’esquerra, PPI; al mig, un CAPPI
a 1 quilòmetre; i, a la dreta, velocitat radial dels ecos.

PRODUCTES RADAR
En segon lloc, hi ha aquells productes que tenen un grau de
complexitat superior al dels bàsics, però que s’obtenen mitjançant
algorismes no gaire sofisticats. Cal remarcar el MAX, el TOP, el
VIL i els talls verticals, dels quals es presenten exemples en la
figura 8.
Valors màxims projectats, MAX: és un producte tridimensional,
en què es presenta l’estructura volumètrica observada pel radar.
Projecta el valor màxim de reflectivitat en els diferents plans X-Y,
X-Z i Y-Z. És molt útil per conèixer de manera bastant precisa
l’estat de l’atmosfera fins a una certa altitud, tenint en compte la
limitació que suposa el fet que, de vegades, es puguin superposar
vàries tempestes en un mateix pla.
Altura màxima d’observació d’ecos, TOP: és la representació
en un pla horitzontal de l’altitud màxima a la qual s’han detectat
ecos que tenen valor igual o superior a un llindar establert
(típicament 12 dBZ). És un bon indicador de l’estat volumètric de
l’atmosfera, assenyalant les zones amb més grau de
desenvolupament vertical de les estructures de precipitació. És
especialment útil en èpoques en les quals es produeixen grans
tempestes, ja que facilita la identificació d’aquelles zones més
actives en altitud, sobretot si el llindar de reflectivitat és elevat.

PRODUCTES RADAR
Productes elaborats
Líquid integrat a la vertical (de l’anglès Vertical Integrated
Liquid), VIL: dóna una mesura de la massa d’aigua precipitable
en una columna d’acord amb la transformació del valor de
reflectivitat i de l’altitud de tots els ecos dins la mateixa columna.
Es considera que a més VIL, més gran és el desenvolupament
vertical i més intensa s’observa aquesta magnitud a la zona. Això
és un altre bon indicatiu de la convecció, especialment associat a
la presència de calamarsa.
Talls verticals: a banda dels productes presentats, en certes
situacions resulta útil fer talls verticals dels volums entre dos punts
del pla horitzontal per poder conèixer les característiques de
l’estructura de precipitació (com ara desenvolupament vertical,
inclinació dels nivells alts respecte dels baixos, valors dels ecos a
nivells mitjans, etc.), ja que conèixer-los pot facilitar la predicció a
curt termini de l’evolució de tempestes molt severes que afectin
una determinada zona (vegeu la figura 8).
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Figura 8. Exemples dels productes MAX, TOP, VIL i tall vertical.

PRODUCTES RADAR
Productes de precipitació
Finalment, es presenten productes més desenvolupats, els quals
poden fer servir altres eines o sistemes per tal de conèixer millor
un determinat fenomen. En endavant, es detallen alguns dels que
són d’ús habitual al Servei Meteorològic de Catalunya.
Camps de precipitació: el radar no mesura precipitació, sinó
l’energia retornada per les partícules observades a l’atmosfera,
magnitud que es coneix com a reflectivitat. Per obtenir intensitat i
acumulacions de precipitació és necessari aplicar diferents
algorismes. El més simple és el que fa servir la relació Z-R i que,
mitjançant una sèrie de constants, transforma el valor de la
reflectivitat en intensitat de precipitació (vegeu la figura 9).
Tanmateix, hi ha una sèrie de limitacions que fan que l’estimació
de la precipitació en molts casos s’allunyi de la realitat, com ja
s’ha presentat anteriorment en l’apartat dels errors. Això fa que
resulti necessària l’aplicació d’una sèrie de correccions que
permeten adaptar amb més exactitud, al nivell de la superfície,
l’estimació de la precipitació. Les correccions més importants que
es duen a terme a l’SMC són:
• Identificació d’ecos no-meteorològics (mitjançant algorismes de
lògica difusa), eliminant ecos orogràfics i d’altres no precipitants.
• Correcció de zones parcialment bloquejades.
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• Identificació de les zones amb diferents tipus de precipitació i
tractament diferenciat en l’aplicació dels algorismes.
• Estimació de la precipitació al terra eliminant efectes com el de
la banda brillant o la subestimació deguda a la distància al radar.
• Avaluació i correcció de l’atenuació a causa de pluja intensa.
• Mòdul de composició d’informació provinent de diversos radars.
• Introducció de factors de correcció associats a la comparació
entre l’estimació radar i els pluviòmetres de la Xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques (XEMA).

Figura 9. Exemple de camps de precipitació diaris estimats per l’XRAD
sense correccions (esquerra) i amb correccions (dreta).

PRODUCTES RADAR
Els productes corregits també es fan servir per elaborar el
producte que es presenta en la pàgina web pública de l’SMC
(http://www.meteo.cat/servmet/radar/) i, per altra banda, per
realitzar avisos d’observació d’intensitat de precipitació de nivell 1
(més de 20 mm en aquest interval temporal) o 2 (més de 40 mm),
segons l’estimació de precipitació acumulada en 30 minuts, tant a
escala comarcal com per a indrets concrets (vegeu la figura 10).
La detecció de calamarsa és molt important, especialment a l’estiu
i en àrees agrícoles. Amb el producte TOP del radar i l’altura de
l’isozero (aquella en la qual la temperatura és 0 ºC), obtinguda
mitjançant un model numèric, es pot determinar quina és la
probabilitat que la precipitació sigui en forma sòlida
(calamarsa, pedra, etc). Aquest producte s’ha validat
satisfactòriament amb observacions de la xarxa de granímetres de
l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) de les Terres de Ponent
(vegeu la figura 10).
És de gran interès disposar d’un producte que estimi el tipus de
precipitació en superfície (vegeu la figura 11), especialment en
relació amb la neu. El producte elaborat a l’SMC es basa en
l’estimació de precipitació radar, un model digital d’elevacions i
observacions d’estacions automàtiques. Aquest producte s’ha
generat arran d’una col·laboració entre l’SMC i el Servei
Meteorològic Noruec.
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Pronòstic a molt curt termini
La identificació i el seguiment de tempestes d’acord amb la
composició radar permet conèixer l’evolució passada i fer una
estimació futura a molt curt termini (fins a 1 hora) d’aquells
elements que poden comportar un risc per a una àrea
determinada. En aquest projecte també es treballa amb dades de
descàrregues elèctriques atmosfèriques (com a indicatiu de
convecció severa) i de models numèrics, per així establir millor el
moviment futur de les tempestes observades amb el radar (vegeu
la figura 11).

Figura 10. Exemple d’alerta per pluges intenses (esquerra), i mapa de
probabilitat de calamarsa (dreta).
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L’SMC treballa en la combinació de les dades del radar amb les
dels models numèrics per tal d’obtenir prediccions més acurades
fins a 6 hores vista, de gran importància en l’operativa diària. És el
que es coneix com a blending (figura 11).

Figura 11 Exemples de tipus de precipitació (a dalt a l’esquerra), de
predicció de tempestes (dreta) i de blending (a baix a l’esquerra).
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