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Introducció

La capa límit atmosfèrica (CLA) es defineix com la porció de l’atmosfera que està 
directament influenciada per la presència de la superfície terrestre; rep aquest nom 
perquè actua de límit inferior de l’atmosfera. Per sobre, i fora d’aquesta influència i 
per tant sense pertorbacions, s’hi estén l’atmosfera lliure.  

La influència de la fricció superficial, l’escalfament o refredament de la superfície 
terrestre, etc., es transmeten de forma eficient en tota la CLA utilitzant el mecanisme 
de transferència turbulenta o mescla. De la mateixa manera, i emprant el mateix 
mecanisme, també es pot transferir calor, vapor d’aigua, quantitat de moviment i 
contaminants des de la CLA fins a la superfície.

En resposta al cicle diürn d’escalfament i refredament de la superfície terrestre, a 
més d’altres factors com la intensitat del vent, la cobertura de núvols, l’orografia o els 
moviments verticals de gran escala, el gruix de la CLA pot variar des de pocs metres 
fins a alguns quilòmetres, però a més, moltes de les característiques de la capa límit 
també mostren variacions diürnes evidents. Per això es diferencia entre CLA diürna i 
CLA nocturna.

La CLA diürna, dominada pel continu escalfament de la superfície de la Terra i la 
convecció que s’hi indueix, ja en la dècada dels 80 es considerava ben estudiada i 
descrita satisfactòriament, però en canvi, el coneixement de la CLA nocturna estava i 
encara està molt menys avançat.

La dificultat rau en el fet que durant la nit la superfície de la Terra no rep radiació 
solar i per tant deixa d'escalfar-se, però no deixa d'emetre radiació d'ona llarga, de 
manera que la superfície es va refredant; conseqüentment l'aire en contacte amb el 
sòl es refreda i es barreja progressivament amb l’aire que té per sobre per l'acció de 
la turbulència generada per la cisalla de vent, formant-se una capa on la temperatura
augmenta amb l'altura i per tant està estratificada establement, anomenada capa 
límit estable nocturna. En aquestes condicions, la pròpia estabilitat dificulta els 
moviments verticals de l'aire i per tant redueix la turbulència que pot estar 
ocasionada per la cisalla de vent. Així, la capa límit estable nocturna es caracteritza 
per una forta cisalla de vent i turbulència esporàdica, on s’hi pot desenvolupar un 
màxim de vent a nivells baixos, fenòmens lligats a l’orografia com son el vents de 
drenatge, ...  És a dir, es donen un conjunt de processos que fan que la capa límit 
estable poques vegades o mai arribi a un estat d'equilibri com el que se sol assolir 
en la capa límit diürna, dificultant el seu estudi.
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El fet de no conèixer amb precisió els processos que actuen en la capa límit estable 
nocturna implica que les parametritzacions existents siguin deficients i incompletes, i 
que l’intercanvi de matèria i energia entre la capa límit i l’atmosfera lliure no estigui 
ben caracteritzat en aquestes condicions. Degut a això, les integracions dels models 
de predicció del temps poden tenir errors greus en els valors de temperatura i vent a 
superfície, amb errors de pronòstic en la formació de boires o gelades d’importants 
conseqüències econòmiques, i que els models de simulació del clima derivin cap a 
estats d’equilibri no realistes.

En aquest context, el nostre grup de recerca, en aquests darrers anys ha fet un 
esforç per millorar el coneixement de la capa límit estable des de la realització de 
campanyes experimentals específiques, que ens permetessin observar i analitzar 
dades, fins a l’execució de simulacions numèriques.  

Al mateix temps, tota la comunitat científica internacional dedicada a l’estudi de la 
capa límit atmosfèrica anava avançant en la mateixa direcció. A més, l’any 2000 es 
va iniciar GABLS (the GEWEX Atmospheric Boundary Layer Study)  integrat com a 
activitat de GEWEX (Global Energy and Water Cycle Experiment), amb l’objectiu de 
millorar el coneixement i la representació de la capa límit atmosfèrica en els models 
climàtics d’escala regional i de gran escala. GABLS intenta proporcionar una 
plataforma en la qual els científics que treballin en capa límit a diferents escales 
puguin interactuar, i el nostre grup de recerca hi participa.  

Gràcies a aquest esforç conjunt dels darrers anys s’han pogut analitzar dades 
mesurades en la capa límit estable nocturna i s’han identificat les característiques 
bàsiques d’aquesta capa, s’han detectat, estudiat i avaluat els fenòmens que hi 
apareixen utilitzant diverses tècniques, i alguns d’ells s’han simulat a altes 
resolucions. El treball d’investigació aquí exposat reflecteix una part de la tasca que 
la doctorant ha realitzat dins aquest projecte d’estudi.

L’objectiu final d’aquesta memòria és contribuir a l’augment de la comprensió i el 
coneixement de la capa límit estable nocturna, des de l’observació i anàlisi de dades 
experimentals fins a la simulació unidimensional de processos específics en 
aquestes condicions.  

Per portar a bon terme el treball, per una banda s’ha participat en diverses 
campanyes experimentals (VILEXP96, SABLES 98, CASES-99) i s’ha pogut accedir 
a la base de dades que es genera actualment de forma contínua en el Centro de 

Investigación de la Baja Atmósfera (CIBA) a Valladolid, permetent disposar d’un gran 
volum de dades a analitzar i interpretar. Per altra banda, s’han utilitzat dos models 
numèrics de columna (STABLE i ATHENE) per simular la capa límit estable 
nocturna, al mateix temps que des de la plataforma GABLS hem portat a terme la 
primera intercomparació de resultats de la simulació d’un cas d’estratificació estable, 
en la qual hem participat 16 institucions diferents presentant resultats de models de 
columna i 11 presentant resultats de models de molt alta resolució (LES).
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Considerant les dues vessants d’aquest treball, aquesta memòria està estructurada 
en dues parts: una primera part referent a l’observació, mesures i tractament de 
dades, i una segona part referent a la modelització.

En concret, el primer capítol s’inicia amb una introducció a la capa límit atmosfèrica 
en general: evolució i estructura, característiques turbulentes de l’aire mostrant les 
eines matemàtiques que calen per al seu estudi i algunes teories semiempíriques 
que simplifiquen l’anàlisi d’aquesta capa. Després, i considerant que l’estudi de la 
capa límit estable nocturna és l’objectiu d’aquesta tesi, s’hi entra plenament, 
exposant els règims que s’hi defineixen i els processos que afecten a la seva 
dinàmica. S’inclou, també, breu informació de com es pot explorar aquesta capa.

El segon capítol comença amb una breu descripció de les campanyes 
experimentals en les quals s’ha participat amb l’objectiu d’analitzar i caracteritzar la 
capa límit estable nocturna. Treballant fonamentalment amb les dades generades, 
des del setembre de 2002 fins al juny de 2003, per la torre situada en el CIBA, es 
caracteritzen experimentalment els diferents règims d’estabilitat que es poden donar 
en aquesta capa, es demostra que els paràmetres turbulents normalitzats segueixen 
molt bé les prediccions d’escalat local i estratificació z-less en un ampli rang 
d’estabilitat, i es descriu l’estructura vertical turbulenta en condicions de vents de 
moderats a forts.

En el capítol 3 s’analitzen alguns fenòmens observats en les diferents campanyes. 
Per una banda s’estudien en detall els màxims de vent a nivells baixos generats 
sobre el CIBA fent especial èmfasi en la turbulència creada en la part de sobre del 
màxim de vent, ja que és un aspecte poc estudiat. Per altra banda, s’investiga en el 
comportament de les capes esglaonades i s’observen diferents casos de turbulència 
intermitent a partir dels quals es detecten ones de gravetat i ones de Kelvin-
Helmholtz. 

Entrant en la segona part de la memòria, en el capítol 4, es fa un repàs dels tipus 
de models numèrics més utilitzats per a l’estudi de la capa límit atmosfèrica. Primer 
es descriuen breument les equacions que cal resoldre i quines aproximacions es 
poden fer. Després, es comenten els problemes típics que acostumen a sorgir a 
l’intentar simular la capa límit en condicions d’estratificació estable.  

La simulació de la capa límit estable es realitza emprant dos models de columna que 
utilitzen aproximacions diferents. Un de primer ordre (amb tancament de segon 
ordre, suposant estat estacionari, per determinar paràmetres turbulents), anomenat 
STABLE, pensat per a la simulació de la capa límit estable nocturna. L’altre més 
generalista, inclòs en models de mesoescala, en models operatius de predicció del 
temps i com a esquema de submalla en un model LES, anomenat ATHENE, basat 
en l’equació pronòstic de l’energia cinètica turbulenta.

En el capítol 5 es descriu l’esquema de turbulència utilitzat a STABLE. En el capítol 
6 s’utilitza aquest model per simular primer un cas teòric d’estratificació feblement 
estable per derivar-ne les característiques més importants de l’evolució dels diferents 
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paràmetres que caracteritzen la capa límit, comparant els resultats simulats amb els 
experimentals obtinguts en el capítol 2. I després per simular les condicions 
d'estratificació moderada a molt estable, amb l’objectiu d’estimar l'altura de la capa 
límit nocturna en un cas de VILEXP96 i per estudiar l’estructura turbulenta de dues 
nits de CASES-99. 

En el capítol 7 es descriu l’esquema de turbulència utilitzat a ATHENE i les diferents 
opcions que l’acompanyen. En el capítol 8 es comparen els resultats de la simulació 
del cas GABLS realitzada amb ATHENE, amb els resultats obtinguts per simulacions 
LES i per 17 altres models de columna amb esquema de turbulència diferent. Es fa 
un estudi detallat de la sensibilitat de l’esquema a l’escala de longitud que és 
necessària per tancar el sistema d’equacions a resoldre, així com la sensibilitat a la 
resolució en la malla i al pas de temps.

En el capítol 9 s’utilitza ATHENE per simular fenòmens típics de la capa límit 
nocturna en condicions d’estratificació moderada o forta observats a SABLES 98, i 
comentats en el capítol 3. Es fa molta incidència a la simulació del màxim de vent a 
nivells baixos, i també es generen:  turbulència elevada, capes estables 
esglaonades, intermitències, ...

Finalment, el desè i últim capítol recull les conclusions més importants obtingudes 
en aquest treball.
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Capítol 1 

La capa límit atmosfèrica 

1.1  La capa límit atmosfèrica 

1.1.1  Definició 

La capa límit atmosfèrica (CLA o bé Atmospheric Boundary Layer ABL) es defineix 
com la porció de l'atmosfera que està directament influenciada per la presència de la 
superfície terrestre i que actua com a límit de la part inferior de l’atmosfera, d’aquí el 
nom de capa límit atmosfèrica.  En aquesta capa es produeix l’intercanvi de massa i 
energia entre la superfície i l’atmosfera. 

La seva dinàmica està condicionada, doncs, per la presència del sòl, i respon als 
forçaments superficials amb una escala de temps que va d’hores a segons. El gruix 
de la CLA és canviable en el temps i en l’espai, des de pocs metres fins a 1 o 2 km, 
com es veurà en el transcurs d’aquesta memòria. La micrometeorologia és la branca 
de la meteorologia encarregada d'estudiar els fenòmens que es donen en aquestes 
escales.

La importància d’estudiar la capa límit atmosfèrica rau en el fet que en ella hi vivim i 
per tant els processos que s'hi generen afecten directament la nostra vida.

1.1.2  Vent mitjà, turbulència i ones 

En l’atmosfera, i en particular en la CLA, el transport de calor, quantitat de moviment, 
aigua, gasos i partícules es pot fer mitjançant: el vent mitjà, la turbulència o les ones.  

Vent mitjà, turbulència i ones, actuen en diferents escales i poden sorgir per separat 
o combinats. El transport horitzontal és bàsicament degut al vent mitjà i el vertical a 
la turbulència.

La turbulència es refereix a l'aparent naturalesa caòtica del moviment de l'aire, que 
es manifesta de manera irregular, en forma de fluctuacions irregulars quasi 
aleatòries de les variables atmosfèriques al voltant del valor mitjà tant en l'espai com 
en el temps. El moviment de l'aire en la capa límit atmosfèrica quasi sempre és 
turbulent, esdevenint una de les característiques que diferencia aquesta capa de la 
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resta d'atmosfera. Vora el sòl, la turbulència es manifesta per exemple en la vibració 
de les fulles dels arbres o de l'herba, el balanceig d'arbres i plantes, i els moviments 
irregulars del fum o partícules de pols, i més amunt la turbulència es fa palesa en els 
moviments irregulars dels globus o en la dispersió dels plomalls de fum.

Les ones, que se solen observar durant la nit, transporten poca quantitat de calor, 
humitat o contaminants, però en canvi, transporten de manera molt efectiva la 
quantitat de moviment i l'energia. Aquestes ones poden ser generades localment 
degut a l'existència de cisalla del vent mitjà o per la circulació d'aire per sobre 
d'obstacles, i es poden propagar fins a grans distàncies de la seva font d'origen. A 
vegades aquestes ones poden accentuar la cisalla de vent en regions concretes, 
afavorint la formació de turbulència.  

La complexitat del moviment turbulent i de les ones fa que una descripció del 
moviment de tots els punts del fluid en l'espai i en el temps sigui impossible, per això 
cal recórrer a una descripció més estadística. Sovint s'aplica l'aproximació de 
Reynolds (1895) que divideix cadascuna de les variables que caracteritzen el fluid 
(temperatura, vent, .. ) en dues parts: mitjana i pertorbació. La part mitjana 
representa la temperatura mitjana o el vent mitjà, mentre que la part pertorbada pot 
reproduir l'efecte de la turbulència o de l'ona que s'ha superposat a la part mitjana.  

1.1.3  Evolució i estructura de la capa límit atmosfèrica 

L'estructura i evolució de la capa límit atmosfèrica és diferent si s'analitza aquesta 
capa sobre els oceans o sobre el sòl.  

Sobre els oceans el gruix de la capa varia poc a poc. La temperatura de la 
superfície del mar no canvia massa en tot el cicle diürn, primer perquè l'aigua té una 
capacitat calorífica molt gran i pot absorbir grans quantitats d'energia calorífica 
procedent del Sol sense incrementar massa la seva temperatura, i segon, perquè hi 
ha una barreja molt forta a la part més superficial de l'oceà. Per tant, un canvi lent en 
la temperatura de la superfície produeix una variació lenta dels forçaments en la part 
més inferior de la capa límit. La majoria de canvis en el gruix de la capa límit són 
deguts a moviments verticals associats a processos sinòptics i de mesoescala, o 
d'advecció de diferents masses d'aire sobre la superfície del mar.  

Sobre el terra, en regions sotmeses a alta pressió, la capa límit té una estructura 
molt ben definida que evoluciona lligada al cicle diürn d'escalfament i refredament de 
la Terra. Es poden distingir diferents capes com es pot veure en la Figura 1.1.

Quan surt el Sol, atès que els raigs de Sol escalfen la superfície terrestre i 
indirectament l'aire en contacte amb ella, s'observa que l'aire en la capa inferior, més 
calent i per tant de menys densitat, puja, i hi comença a haver barreja d'aire en els 
primers metres, desenvolupant-se una capa anomenada convectiva (convective

boundary layer, CBL) o capa de mescla (mixed layer, ML). Aquesta capa va creixent 
al llarg del matí, barrejant cada vegada més volum d'aire, assolint un gruix d'entre 1-
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2 km a la tarda. Al damunt de la capa límit atmosfèrica es troba l'atmosfera lliure 
(free atmosphere, FA), entenent per atmosfera lliure la part d’atmosfera que no està 
sotmesa a la influència de la superfície terrestre. Però entremig hi ha una regió 
d'estratificació estable que és la zona d’interferència entre la capa convectiva i 
l'atmosfera lliure (entrainment zone, EZ).

La convecció en la CBL es du a 
terme a partir de petits plomalls o 
remolins que s'incorporen a remolins 
molt més grans (tèrmiques) que 
transporten calor i a la vegada 
humitat, moment i contaminants 
uniformement en la vertical, com es 
mostra en la Figura 1.2. En aquesta 
figura també s’observa el perfil de 
temperatura potencial que és 
quasiadiabàtic en la zona central de 
la capa, superadiabàtic vora el sòl i 

amb estratificació estable en la zona d’interferència amb l’atmosfera lliure. També 
s'observa l'aire que provenint de l'atmosfera lliure descendeix cap a la CBL a través 
de la EZ; cal dir que ocasionalment també hi ha alguna tèrmica molt energètica que 
penetra aquesta zona, però en general només poden deformar la silueta del sostre 
de la capa límit convectiva.

Després de la posta de Sol, la superfície de la Terra no rep radiació solar i per tant 
deixa d'escalfar-se, però no deixa d'emetre radiació d'ona llarga de manera que la 
superfície es va refredant. Conseqüentment l'aire en contacte amb el sòl es refreda i 
es barreja progressivament amb l’aire que té per sobre per l'acció de la turbulència 

Figura 1.1: Esquema de l'estructura de la capa límit atmosfèrica en regions 
sotmeses a altes pressions sobre terra (de Stull, 1988).  

Figura 1.2: Esquema de circulació en capa 
límit convectiva (de Wyngaard, 
1990).
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generada per la cisalla de vent, formant-se una capa on la temperatura augmenta 
amb l'altura i per tant està estratificada establement, anomenada capa límit estable
(stable boundary layer, SBL) (veure Figura 1.1). A mesura que augmenta l'altura, la 
inversió s'afebleix o desapareix donant pas a la capa residual (residual layer, RL) 
amb estratificació neutra, procedent de la mescla per convecció del dia anterior.

En la capa límit estable la pròpia 
estabilitat dificulta els moviments 
verticals de l'aire i per tant redueix la 
turbulència que pot estar ocasio-
nada per la cisalla de vent. Així, 
aquesta capa es caracteritza per 
una forta cisalla de vent, remolins 
petits i esporàdics, i presència oca-
sional d'ones (Figura 1.3), aparei-
xent i desapareixent tot sovint capes 
elevades estratificades establement. 
Es pot desenvolupar un màxim de 
vent a nivells baixos dins la inversió 
o per sobre d'aquesta i també se sol 
observar que els vents de drenatge tenen el seu màxim dins la inversió. Aquest 
conjunt de processos fa que la capa límit estable poques vegades o mai arribi a un 
estat d'equilibri com l'assolit per la capa límit convectiva; els perfils de vent, 
temperatura, ... continuen modificant-se al llarg de la nit.  

Quan surti el Sol i es comenci a escalfar la superfície de la Terra, la convecció 
dominarà sobre tots els fenòmens que hi hagi en aquell moment, i es tornarà a 
repetir el cicle.

En la Figura 1.1 s’observa també que tant en la capa convectiva com en la capa 
estable hi ha representada la capa superficial (surface layer, SL) que es defineix 
com la regió de la capa límit situada vora el sòl i on els fluxos turbulents varien 
menys del 10% del seu valor a terra. Finalment, en els primers centímetres d'aire 
s'ha identificat una capa molt prima (de l’ordre de mil·límetres) anomenada subcapa 
laminar on el transport molecular domina sobre el turbulent (ja que els esforços 
viscosos dominen sobre els turbulents).

La capa límit atmosfèrica no és un sistema aïllat, sinó que sempre està 
interaccionant amb els processos de mesoescala i d’escala sinòptica. Tant sobre el 
sòl com sobre els oceans, la capa límit tendeix a ser més prima en regions sotmeses 
a altes pressions que en baixes pressions. La subsidència i la divergència horitzontal 
a nivells baixos associades a altes pressions fan moure l'aire de les altes pressions 
cap a les baixes pressions, dificultant el creixement de la capa límit i disminuint el 
seu gruix, i en canvi en baixes pressions, la convergència horitzontal a nivells baixos 
i l'ascendència de la massa d'aire fan pujar l'aire vers els nivells alts i es fa difícil 
distingir on és el sostre de la capa límit.

Figura 1.3: Esquema del moviment de l'aire 
en la capa límit estable mostrant 
remolins, ones i la inversió elevada 
(de Wyngaard, 1990).  
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1.2  La turbulència 

S'ha dit que l'existència de turbulència en la capa límit atmosfèrica és una propietat 
important d'aquesta capa, i a la vegada que el seu estudi és complex. En aquesta 
secció es definiran les característiques bàsiques de la turbulència i la manera de 
quantificar-la.

1.2.1  Característiques bàsiques de la turbulència 

La turbulència és una condició irregular del moviment d'un fluid en el qual les 
diverses variables experimenten variacions aleatòries en el temps i en l'espai.  

Els primers estudis sobre 
turbulència els va portar a 
terme Reynolds entre el 
1883 i el 1894. L'experi-
ment va consistir en fer 
passar un fluid per un tub 
connectat just a la part 
inferior d'un dipòsit, po-
dent variar el seu flux amb 
una clau de pas (Figura 
1.4). Amb molta cura i 
amb una pipeta adequada 
s'afegia colorant just al 
començament del tub a la sortida del dipòsit. Va observar que el colorant formava 
una línia ben definida paral·lela a l'eix de conducció fins a una certa longitud a partir 
de la qual la línia prenia una forma en ziga-zaga, mal definida; al final el colorant 
s'acabava diluint en el fluid. Cada vegada que s'obria més la clau de pas, el punt de 
discontinuïtat s'assolia abans.

Es diu que el flux és laminar quan el fluid és capaç de mantenir el colorant en una 
línia ben definida, i es diu que el flux és turbulent quan el colorant pertorba el seu 
moviment en línia recta.

Reynolds va observar que la transició del règim laminar al turbulent només depèn 
d'un nº adimensional que porta el seu nom:

Re
V L V L

 (1-1) 

essent V  una velocitat característica del fluid, L  la longitud en què es presenta el 
fenomen i que és una dimensió característica del fluid, i  la viscositat molecular 
cinemàtica relacionada amb la fricció interna del fluid  (o quocient entre la viscositat 
dinàmica  i la densitat ).

Figura 1.4: Esquema de l'experiment de Reynolds.  



10    Capítol 1 

Els fluxos que són originalment laminars es tornen turbulents a l'augmentar el nº de 
Reynolds. En un tub això succeeix per sobre d'un valor crític de 2000, tot i que en el 
laboratori i amb molta cura es poden aconseguir nombres crítics més alts. En la capa 
límit atmosfèrica sovint s'excedeix aquest valor crític, per això el moviment de l'aire 
generalment és turbulent.  

La causa principal que produeix turbulència en la CLA és la fricció de l'aire amb el 
sòl, i la necessitat d'evitar els obstacles que interfereixen en el seu moviment. Altres 
factors que s'hi afegeixen són la cisalla de vent dins d'aquesta capa i la convecció 
tèrmica deguda a l'escalfament del sòl. Això indica que la turbulència segons el seu 
origen, pot ser mecànica o tèrmica.

Les característiques bàsiques del règim turbulent tant pel moviment de l'aire en la 
CLA com per qualsevol fluid en règim turbulent són:  

Irregular i imprevisible: Les pertorbacions que sofreixen les partícules del 
colorant en l'experiment de Reynolds són completament irregulars i imprevisibles, 
és impossible seguir o calcular el moviment d'una de les partícules, per això cal 
recórrer a mètodes estadístics per al seu estudi. 

Tridimensional:  El moviment de les partícules del colorant en l'experiment de 
Reynolds es produïa en qualsevol de les tres direccions de l'espai. El camp de 
velocitats de qualsevol flux turbulent és tridimensional i altament variable en el 
temps i en l'espai. 

Difusibilitat: La turbulència produeix una gran difusibilitat, en altres paraules, 
permet una mescla ràpida de qualsevol propietat o substància en el fluid. En 
l'experiment de Reynolds s'observava que la línia de colorant s'anava desfent i 
les partícules de colorant es diluïen en el fluid quan es passava al règim 
turbulent. La difusibilitat pot ser de l'ordre de 103-105 vegades més gran en règim 
turbulent que en règim laminar. L'augment de la difusibilitat és la propietat més 
característica i que defineix més clarament l'existència de turbulència. 

Nombres de Reynolds molt alts: entrar en el règim turbulent requereix 
sobrepassar el valor crític de Reynolds. 

Dissipació: Els fluxos turbulents són sempre dissipatius. La turbulència per 
mantenir-se necessita un subministrament continuat d'energia ja que la viscositat 
actua sempre i de forma molt eficient dissipant l'energia en els remolins petits. La 
teoria de Kolmogorov (que es veurà en la secció 1.2.6.1) diu que l'energia passa 
dels remolins grans cap als petits i en aquests es dissipa. 

Rotacional: La turbulència es caracteritza per grans fluctuacions de vorticitat que 
es manifesten en l'allargament o estirament dels vòrtexs en les tres direccions de 
l'espai.

Donada la complexitat de l'estudi de la turbulència sovint es fan algunes 
simplificacions i es considera:  
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 La turbulència és estacionària si les seves propietats estadístiques són 
independents del temps. Per exemple, quan la mitjana del vent o la desviació 
estàndard són iguals sigui quin sigui l’interval de temps escollit. 

 La turbulència és homogènia si les seves propietats estadístiques són 
independents del punt de mesura. La capa límit atmosfèrica no és gens 
homogènia en la vertical però pot ser aproximadament homogènia en 
l'horitzontal.

 La turbulència és isòtropa si les seves propietats estadístiques són 
independents de l'orientació dels eixos de coordenades. La capa límit atmosfèrica 
és força anisòtropa degut als efectes de la superfície de la Terra i de la gravetat, 
però, per exemple en escales molt petites aquests efectes poden ser negligibles i 
es pot considerar que el moviment de l'aire és localment isòtrop. 

1.2.2  Descomposició de Reynolds: part mitjana i part 
turbulenta.

La complexitat del règim turbulent no permet una descripció del moviment de tots els 
punts del fluid en l'espai i en el temps. La Figura 1.5 mostra la velocitat horitzontal 
del vent a 32.0 m d'altura, amb 20 mesures cada segon (dades del CIBA (Valladolid) 
de les 20:50 a les 22:00 UTC del dia 17 de setembre de 1998), i es fa palesa la 
quasi caòtica signatura de la turbulència.  

A grans trets es podria estimar un valor mitjà del vent (de quasi 6 m/s en els primers 
15 minuts, unes dècimes inferior fins a les 21:35 i assolint el valor mínim de 4.5 m/s 
cap a les 21:45, ...). El fet de poder estimar un valor mitjà ens indica que la 
turbulència no és completament caòtica.

També es podria dir que en els primers 10 minuts la velocitat instantània és d'uns 0.5 
m/s més ràpida o més lenta que la mitjana, augmentant després fins a 1 m/s, i en 
canvi a partir de les 21:45 les oscil·lacions són més petites. En altres paraules, la 
intensitat de la turbulència primer ha augmentat, i a partir de les 21:45 ha disminuït.  

Figura 1.5: Signatura de la 
turbulència. Mesures 
de la velocitat horit-
zontal del vent a 
32.0m d'altura, de les 
20:50 a les 22:00 UTC 
del dia 17/9/98 al 
CIBA (Valladolid).
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L'aproximació de Reynolds suposa que qualsevol procés o propietat que caracteritza 
el fluid es pot descompondre en dues parts: mitjana i pertorbació. Per exemple, la 
velocitat instantània ( , )u x t  es pot escriure com la suma de la mitjana de la velocitat 
per un determinat període de temps (u ) i una component turbulenta (fluctuació o 
pertorbació, 'u ) que varia molt ràpidament: 

'u u u  (1-2) 

Ja que la turbulència és un fenomen tridimensional, cal esperar fluctuacions en les 
tres direccions de l'espai ( 'u , 'v , 'w ). La turbulència per definició és un tipus de 
moviment, però atès que els moviments poden fer variar la temperatura, la humitat i 
el camp de contaminants cal suposar que aquestes variables mesurades 
instantàniament també estaran formades per part mitjana i part turbulenta.

Quan es parla de mitjanes tant poden ser espacials com temporals, i en principi 
seran diferents. Les mitjanes temporals són les més utilitzades ja que és més senzill 
col·locar els sensors en una torre, és a dir, en un punt fix de l’espai i que mesuri 
l’evolució temporal. Per qüestions de simplicitat moltes vegades es planteja la 
condició ergòdica que pressuposa una turbulència homogènia i estacionària, i en la 
qual les mitjanes espacials i temporals han de ser iguals.   

Donades dues variables qualssevol A  i B  dependents del temps que defineixin el 
comportament del fluid, on per a cada instant de temps 'A A a  i  'B B b  , per 
calcular la mitjana d'aquestes variables cal considerar amb cura l'efecte de cada 
part. Per exemple:

a) ( ) ( ') ( ) 'A A a A a A      on ' 0a

b) ( ) ' ' ' 'A B A a B b A a B b A B

c) · ( ')·( ') ( · ) '· · ' ( '· ') · '· 'A B A a B b A B a B A b a b A B a b

d) 2 2· ( ')·( ') ( · ) '· · ' ( '· ') 'A A A a A a A A a A A a a a A a

On ' 0a  atès que per definició la suma de desviacions positives respecte a la 
mitjana ha de ser igual a la suma de desviacions negatives.  

Els productes no lineals ' 'a b , 2'a  o qualssevol que podrien aparèixer ( 2' 'a b ,
2 2' 'a b , ...)  no tenen perquè ser zero. Tot el contrari, són termes que aportaran 

molta informació referent als intercanvis turbulents que hi ha dins el fluid.  

Aquests termes no lineals fan la turbulència més complicada que la majoria de 
teories lineals de les ones en les quals els termes no lineals es poden negligir en 
primera aproximació.
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1.2.3  Variàncies, covariàncies, energia cinètica turbulenta i 
fluxos turbulents 

Com s’ha anat comentant, la complexitat del moviment turbulent fa que una 
descripció del moviment de tots els punts del fluid en l'espai i en el temps sigui 
impossible. Per això, per representar l'estructura turbulenta cal recórrer a una 
descripció més estadística.

Les anàlisis estadístiques més utilitzades són:  

a) Les variàncies o dispersió de les dades respecte a la mitjana dels seus valors 

2 '2

1 12 2

( )

'

N N

i i

i i
A

A A a

a
N N

 (1-3) 

amb N o N-1 al denominador, segons els autors o el nombre de dades que es 
disposi. Si les dades es concentren al voltant de la mitjana, la variància serà petita, i 
si s'allunyen serà gran.

És usual calcular-les per a les tres components del vent 2'u , 2'v , 2'w , per a la 
temperatura potencial 2' i per a la humitat específica 2'q .

Les variàncies de les tres components del vent apareixen en la definició de l'energia 
cinètica turbulenta mitjana. L'energia cinètica d'un fluid en règim turbulent 
s'acostuma a dividir en dues parts: la part associada al vent mitjà (MKE) i la part 
associada a la turbulència (TKE). Així per unitat de massa:

2 2 2

2 2 2

1

2

1
' ' '

2

MKE
u v w

m

TKE
e u v w

m

 (1-4) 

on e  és l'energia cinètica turbulenta instantània per unitat de massa. Fent la mitjana 
d'aquest valor s'obté l'energia cinètica turbulenta mitjana e , molt més representativa 
de tot el flux i que conté les variàncies de les tres components del vent.

A l'arrel quadrada de la variància se l'anomena desviació estàndard.  

b) Les covariàncies o grau de relació entre dues variables

' '

1 1

( )( )

covar( , ) ' '

n n

i i i i

i i

A A B B a b

A B a b
N N

 (1-5) 

El seu valor serà positiu quan les dues variables estan relacionades en el mateix 
sentit i negatiu quan fluctuen de forma oposada.

Les covariàncies de les diferents variables que defineixen el flux turbulent 
s'anomenen fluxos cinemàtics turbulents i expressen la transferència d'una quantitat 
per unitat d'àrea i per unitat de temps en una direcció determinada, dividida per la 
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densitat de l'aire (i pel producte de la densitat de l'aire i la calor específica de l'aire 
humit en el càlcul del flux cinemàtic de calor). És usual calcular el flux cinemàtic de 
calor en cada direcció ( ' 'u , ' 'v , ' 'w ), el d'humitat específica ( ' 'u q , ' 'v q , ' 'w q ),
el de moment ( ' 'u u , ' 'v u , ' 'w u , ... ) i el de contaminant ( ' 'u c , ' 'v c , ' 'w c ).

Per entendre més clarament aquest concepte, anem a analitzar un exemple. 
Considerem el moviment d'un remolí vora el sòl que barreja aire segons la vertical, 
però en dues situacions diferents:

Situació 1. En la Figura 1.6a es mostra el perfil de temperatura potencial 
superadiabàtic, típic d'un dia d'estiu. Per efecte del remolí una parcel·la d'aire de la 
posició 1 baixarà ( ' 0w ) i es barrejarà, i una parcel·la d'aire de la posició 2 pujarà 
( ' 0w ) ocupant el lloc d'1 i es barrejarà. La mitjana del moviment turbulent serà 

' 0w  tal com se suposava (regla (a) de la secció 1.2.2).

Però la parcel·la d'aire que baixarà ( ' 0w ) i assumint que els desplaçaments són 
adiabàtics, en la nova posició estarà més freda que els voltants ( ' 0 ), i el producte 

' 'w  serà positiu. De la mateixa manera, la parcel·la d'aire que pujarà ( ' 0w )
estarà més calenta que l'entorn ( ' 0 ), i en resultarà un producte ' 'w  positiu. Així 
en aquest procés de barreja turbulenta, hi haurà un transport net de calor cap amunt 
( ' ' 0w )  i en canvi no hi ha transport de massa ( ' 0w ).

Situació 2. De nit quan el sòl es refreda per efecte de la radiació d'ona llarga hi ha 
augment de temperatura amb l'altura. En aquest cas (Figura 1.6b) per efecte del 
remolí hi haurà una parcel·la d'aire en el punt 1 que baixarà ( ' 0w ) i acabarà més 
calenta que l'entorn ( ' 0 ), resultant-ne un producte ' 'w  negatiu. De la mateixa 
manera, la parcel·la d'aire que pujarà des del punt 2 ( ' 0w ) estarà més freda que 
l'entorn ( ' 0 ), essent ' 'w  també negatiu. Per tant, en aquest cas, hi haurà un 
transport de calor cap avall ( ' ' 0w , és a dir, aire calent que baixa i aire fred que 
puja).

Figura 1.6: Idealització d'un 
petit remolí de 
mescla,  (a) en un 
entorn estratificat 
inestablement i 
(b) en un entorn 
estable. (De Stull, 
1988)
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Amb aquest exemple és clar el concepte de flux de calor, i també ho seria el de flux 
d'humitat o d'un contaminant com a transport de calor, humitat o contaminant en una 
direcció determinada, però no sembla tan clar el concepte de flux de moment.

Per una banda, ' ' 0u w  es pot considerar com el transport vertical de moment 
horitzontal (en la direcció x) que indueix a un augment de velocitat en la part de dalt 
del remolí que ha produït aquesta mescla i una frenada en la part de sota el remolí. 
O bé, es pot considerar com un esforç, al qual s'anomena esforç de Reynolds, és a 
dir, és com una força que tendeix a deformar un cos (una parcel·la de fluid en aquest 
cas). Un remolí que faci que una parcel·la d'aire amb característiques pròpies 
( 1 1 1, ,u v w ) es desplaci de la seva posició inicial cap a una altra posició en l'espai amb 
característiques ( 2 2 2, ,u v w ), comportarà diverses deformacions en les diferents 
direccions de l'espai. En total es poden tenir nou components de l'esforç de 
Reynolds. Al conjunt de totes les components se l'anomena tensor de Reynolds. Al 
ser simètric caldrà considerar 6 components independents, que en format de fluxos 
cinemàtics s'escriuran: ' 'u u , ' 'u v , ' 'u w , ' 'v v , ' 'v w , ' 'w w .

1.2.4  Mesures d'estabilitat 

Ja s'ha vist en la secció 1.1.3 que la capa límit atmosfèrica respon als canvis 
d'estabilitat deguts a l'escalfament i refredament de la superfície de la Terra. Per això 
és important tenir una mesura de l'estabilitat d'aquesta capa.

a) La més usada en el laboratori i en estudis d'atmosfera és el nombre de 
Richardson del gradient Ri, que és un paràmetre adimensional que representa la 
importància relativa de la flotabilitat (o estabilitat tèrmica) i la cisalla de vent en la 
producció de turbulència.

2 2

v

v

g

z
Ri

u v

z z

 (1-6) 

on g és l'acceleració de la gravetat, v  és la temperatura potencial virtual (que per a 
l'aire no saturat es relaciona amb la temperatura potencial  segons l'expressió 

(1+0.61 )v r  on r  és la raó de mescla).

[Sovint aquest paràmetre es calcula segons:

2 2
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v

g

z
Ri
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z z

on M  és la velocitat del vent horitzontal i  és la direcció del vent (Rees, 1991; 
Cuxart et al., 2000b; Yagüe et al., 2001).]  
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L'avantatge de calcular el nº de Richardson és que conté gradients de quantitats 
mitjanes senzilles de mesurar. El denominador sempre és positiu, i el numerador és 
positiu per a estratificació estable (resultant Ri >0), negatiu per a estratificació 
inestable (Ri <0) i zero per a estratificació neutra (Ri =0). En experiments de 
laboratori s'ha observat que per sobre d'un nº crític ( cRi 0.25) el flux passa de 
règim turbulent a laminar. Entre 0 i cRi  la turbulència és pràcticament tota d'origen 
mecànic generada per cisalla de vent; per a Ri <0 hi sol haver a la vegada 
turbulència mecànica i convectiva.

Per calcular el nº de Richardson del gradient es necessiten conèixer els gradients 
locals de vent i temperatura. Sovint no es disposa de dades suficients per calcular-
los i es procedeix o bé a buscar un perfil (com els proposats per Nieuwstadt (1984) o 
Högström (1988)) que s'ajusta a les variables conegudes amb un ajust de mínims 
quadrats, o es fa una aproximació per diferències finites.

A vegades al nombre de Richardson del gradient calculat per diferències finites se 
l'anomena nombre de Richardson de forma BR  tal com es farà en aquesta memòria, 
però altres vegades es reserva aquest nom per al càlcul del nº de Richardson 
considerant sempre les diferències entre l'altura z  i la superfície de la Terra (no 
entre dos nivells consecutius). 

Malauradament el valor cRi 0.25 només és vàlid per a gradients locals, no per a 
diferències finites amb capes de gruix considerable, ja que s'ha perdut informació de 
petites subregions que podien contenir la font de turbulència (per ex. zones amb 
molta cisalla i estratificació molt poc estable). Per això, i sense justificació teòrica, és 
comú considerar un valor pel BR  crític més gran que el 0.25. Per exemple en els 
sondatges, on els punts de mesura estan força espaiats i la diferència d'altures no és 
lineal, és típic utilitzar un valor crític de 0.5 o fins i tot d'1 per predir l'ocurrència o no 
de turbulència (Mahrt, 1981b; Stull, 1988).

b) El nombre de Richardson del flux Rf  es basa en la comparació del terme 
de producció d’origen mecànic (cisalla) i el terme de producció/dissipació d’origen 
convectiu (flotabilitat) que apareix en l'equació pronòstic de l'energia cinètica 
turbulenta (que es veurà en el capítol 4) 
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 (1-7) 

En el cas d’homogeneïtat horitzontal i negligint la velocitat vertical (subsidència) es 
pot escriure com: 
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 (1-8) 
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El valor crític en aquest cas també es pot prendre entre 0.20 i 0.25. 

c) Un altre paràmetre d’estabilitat és la longitud d’Obukhov L que és 
proporcional a l’altura a partir de la qual, en la producció de turbulència, els factors 
de convecció tèrmica dominen sobre els de cisalla: 

3
2 2 4

3
*

( ' ') ( ' ')

' ' ' '

s s

v v
s s

v v

u w v wu
L

g g
k w k w

 (1-9) 

on k  és la constant adimensional de von Karman (0.35–0.42), i *u  és la velocitat de 
fricció o l'arrel quadrada del flux vertical de moment expressat en forma cinemàtica i 
mesurat prop de la superfície.

El signe de L  ve determinat pel flux de calor a la superfície del sòl. Si el flux és 
positiu hi haurà inestabilitat (L <0), si el flux és negatiu hi haurà estabilitat (L >0), i 
en el cas de flux igual a zero hi haurà indiferència (L ).

Moltes vegades s’utilitza un paràmetre o altura adimensional z L .     

1.2.5  Teories semiempíriques de la turbulència 

En micrometeorologia s'han proposat moltes teories semiempíriques i molts models 
que poden ajudar a simplificar l'estudi de la capa límit. Donada la complexitat de 
l'evolució d'aquesta capa, cap de les teories és del tot satisfactòria però són 
àmpliament utilitzades pels micrometeoròlegs, sobretot quan s'escriuen les 
equacions que defineixen l'evolució de la capa amb l'objectiu de poder-la modelitzar.

Les equacions que descriuen la dinàmica i termodinàmica de la capa límit 
atmosfèrica no es detallaran fins al capítol 4, atès que la seva resolució utilitzant 
mètodes numèrics pertany a la segona part d’aquesta memòria (capítols 4-9) i ha 
semblat coherent mantenir-ho agrupat. Ja es veurà en el capítol 4 que el sistema 
d’equacions que cal resoldre no és un sistema tancat i cal aplicar parametritzacions 
per poder-lo resoldre. Algunes de les parametritzacions que s’utilitzaran també 
s’utilitzen moltes vegades en l’anàlisi de dades experimentals i per això cal incloure-
les en aquest capítol. Així, en aquesta secció s'exposaran dues teories molt 
conegudes: la teoria del transport del gradient i la teoria de semblança.

1.2.5.1  Teoria del transport del gradient o teoria-K 

La teoria del transport del gradient es basa en una analogia "hipotètica" entre la 
transferència molecular i la turbulenta.

En la majoria de fluids reals, les variacions espacials de la velocitat en diferents 
direccions originen un esforç de cisalla en les diferents direccions. Les relacions més 
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generals entre les components del tensor de cisalla i el gradient de velocitat a 
qualsevol punt del fluid s’expressen segons la llei de Newton de la viscositat:

j ji i
ij

j i j i

u uu u

x x x x
 (1-10) 

on  com s'ha esmentat en la secció 1.2.1 és la viscositat dinàmica del fluid que es 
pot escriure com el producte de la densitat del fluid  per la viscositat cinemàtica ,
i on el primer subíndex de  assenyala la direcció normal al pla del tensor de cisalla 
i el segon assenyala la direcció del tensor. Els fluids que segueixen la relació lineal 
(1-10) s’anomenen fluids newtonians.

Així, per analogia amb les lleis de Newton de la viscositat, Boussinesq en el 1877 va 
proposar que el tensor de Reynolds (secció 1.2.3) s'expressés com:
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on mK  és el coeficient de difusió turbulenta o d'intercanvi turbulent pel moment i que 
és anàleg a la viscositat cinemàtica .

En particular, quan els gradients mitjans horitzontals es poden ignorar en 
comparació amb els verticals (aproximació usual en capa límit atmosfèrica), s'obté 
que els fluxos verticals de moment es poden expressar com:

' ' ' 'm m

U V
u w K v w K

z z
 (1-12) 

(considerant U u  i V v ).

Es proposen també relacions semblants pels fluxos turbulents de calor, d’humitat, ... 
Per ex.

' ' hw K
z

 (1-13) 

on hK  és el coeficient de difusió turbulenta o d'intercanvi turbulent per a la calor.

Cal dir que aquestes relacions no es basen en cap teoria rigorosa, solament es 
basen en la intuïció. Hom espera que l'energia tèrmica en un fluid vagi de zones més 
calentes a zones més fredes, quasi en proporció amb el gradient de temperatura. 
Però cal tenir present que les nostres intuïcions no sempre es confirmen amb 
l’anàlisi de les dades mesurades en la capa límit atmosfèrica.

1.2.5.2  Teoria de semblança 

Sovint, el coneixement que tenim del comportament físic de diferents situacions de la 
capa límit és insuficient per entendre totes les coses que hi passen. No obstant, en 
l’observació d'aquesta capa és usual trobar fenòmens que es van repetint, 
successivament i que suggereixen buscar relacions empíriques per a les variables 
d’interès.
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La teoria de semblança es basa en l’organització de les variables en grups 
adimensionals, i seguint el teorema de Buckingham Pi, utilitzant la teoria d’anàlisi 
dimensional trobar un conjunt d’equacions empíriques que relacionin els diferents 
grups (teoria de semblança). 

Una teoria de semblança generalitzada per a la capa límit atmosfèrica, vàlida per a 
tots els rangs d'estratificació i per a tota la capa a la vegada, no existeix hores d’ara, 
ni sembla possible. Per això, per elaborar aquest estudi, s'acostuma a dividir la capa 
límit en dues parts com a mínim: la capa superficial i la resta, però a més es 
fragmenta segons el règim d'estabilitat o en funció d'altres condicions.

Concretament, en l’estudi de la capa límit estable s’utilitzen dos tipus d’escalat: la 
teoria de semblança de Monin–Obukhov i la teoria de semblança local. 

a)  Teoria de semblança de Monin–Obukhov – Escalat superficial 

La teoria de semblança de Monin–Obukhov (M-O) generalment s’utilitza en l’estudi 
de la capa superficial, per això també s’anomena teoria de semblança de capa 
superficial. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, i en primera aproximació, es considera la capa 
superficial com una capa on el flux és constant i igual al de la superfície. Aquesta 
teoria només és útil quan el vent no està en calma i la velocitat de fricció *u  és 
diferent de zero.

Les escales més important basades en els fluxos superficials són les següents: 

 Paràmetre de rugositat 0z : alçada en la qual la velocitat del vent és zero. Ordre 
de magnitud: 1 mm – 1 m 

 Velocitat de fricció *u . Ordre de magnitud:  0.05 – 0.3 m/s. 

 Escala de temperatura per a la capa superficial * : flux vertical de calor en la 
superfície expressat en forma cinemàtica i dividit per *u . Ordre de magnitud:  0.1 
– 2 °C. 

*

*

' 'v sw

u
 (1-14) 

 Escala d’humitat per a la capa superficial *q : flux vertical d’humitat en la 
superfície expressat en forma cinemàtica i dividit per *u . Ordre de magnitud:  
0.1·10-3 – 5·10-3 kgaigua/kgaire.

*

*

' 'sw q
q

u
 (1-15) 

 Escala de longitud d’Obukhov L . Ordre de magnitud: 1 – 200 m 
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Així, es poden escriure moltes relacions de semblança entre les diferents variables. 
Per exemple, els gradients adimensionals de vent i temperatura potencial en la capa 
superficial s'expressen segons:  

* *

M H

kz M kz

u z z
 (1-16) 

i la teoria de semblança proposa relacions entre aquests gradients i el paràmetre 
adimensional z L .

Així, és usual utilitzar la teoria de semblança per estimar els fluxos de la capa 
superficial. Coneguts ( )M , ( )H , i els gradients de vent i temperatura potencial, 
es calculen *u  i *   utilitzant les expressions (1-16), i conseqüentment se n'obtenen 
els fluxos.

A partir de les definicions de Ri ,  i els gradients adimensionals, s'obté una 
expressió que relaciona el nombre de Richardson amb el paràmetre d'estabilitat 
bàsic de la teoria de semblança de M-O:  
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Ri  (1-17) 

b)  Teoria de semblança local – Escalat local 

Tal com s'ha dit en la secció 1.1.3, en la capa estable els efectes de flotabilitat 
dificulten els moviments verticals; això comporta que els remolins turbulents que es 
formen (de grandària l )  siguin  molt més petits que l’alçada de la capa estable h .

Al ser la producció de cisalla la font de turbulència més important, l’escalat es farà en 
termes d’aquest procés. De totes maneres, l’escala de velocitat no és la velocitat de 
fricció ja que, al ser l h , la turbulència a cada escala depèn dels processos locals 
i és independent de la influència directa de la superfície. 

Les escales més importants són les següents: 

 Escala de velocitat local Lu : o arrel quadrada del flux vertical de moment 
expressat en forma cinemàtica. Ordre de magnitud:  0 – 0.3 m/s 

1/ 4
2 2

' ' ' 'Lu u w v w  (1-18) 

 Escala de temperatura local L : flux vertical de calor respecte a Lu . Ordre de 
magnitud:  0 – 2 °C. 

' 'v
L

L

w

u
 (1-19) 

 Escala d’humitat local Lq : flux vertical d’humitat respecte a Lu . Ordre de 
magnitud:  0 – 5·10-3 kgaigua/kgaire.
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 (1-20) 

 Escala de longitud local d’Obukhov   o LL . Ordre de magnitud: 0 – 50 m.
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El principi bàsic de la teoria de semblança local és que els paràmetres estadístics 
turbulents normalitzats per les escales locals Lu , L  i Lq   són funcions del 
paràmetre d’estabilitat local z  i tendeixen cap a valors constants per a valors 
grans de z . Aquest límit asimptòtic de l’escalat local succeeix en aquelles 
condicions de forta estabilitat en les quals la grandària dels remolins està limitada 
només per l’estabilitat i l’altura no és important. 

1.2.6  Espectre de la turbulència 

1.2.6.1  La turbulència com una superposició de remolins 

En la secció 1.2.2 (Figura 1.5) es mostrava la signatura de la turbulència, i 
observant-la ens centràvem en l'aspecte de "part mitjana + pertorbació". Però hi ha 
un altre aspecte que no s'ha tractat i també és molt important. Mirant la signatura de 
la turbulència es pot veure que la variació del vent està formada per una àmplia 
varietat d'escales de temps superposades unes sobre les altres. Mirant de prop 
sembla que hi hagi pics que es vagin repetint cada 7 minuts, pics més grans cada 14 
minuts i altres variacions amb un període d'1 minut o menys. Si cada variació 
s'associa a un remolí turbulent de diferent grandària es pot pensar que la turbulència 
és com una superposició de remolins de diferents grandàries. Utilitzant mètodes 
matemàtics es podrà calcular l'espectre de turbulència que informarà de la 
contribució de cada grandària de remolí (formalment ona) a la intensitat de 
turbulència.

Per associar una grandària (mesura espacial) a una mesura temporal, com pot ser el 
període d'oscil·lació de l'ona, cal aplicar la hipòtesi de Taylor (suggerida per Taylor 
en el 1938). Aquesta hipòtesi suposa que la turbulència està congelada en el temps i 
els remolins esdevenen transportats horitzontalment pel vent mitjà travessant un 
sensor de mesura estacionari, és a dir, si un remolí de diàmetre  es mou a la 
velocitat del vent M , el temps T  que trigarà a passar per un sensor estacionari serà 
T M .

Així doncs, es considera la turbulència com una superposició de remolins de 
diferents grandàries. Aquests remolins interaccionen amb el flux mitjà de forma 
continuada i entre ells; la pròpia interacció comporta inestabilitat (tèrmica o de 
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cisalla) i la inestabilitat genera altres remolins. Aquests remolins "grossos" són els 
més energètics i contenen la major part de l'energia cinètica total del fluid, i són els 
màxims responsables del transport de la turbulència. Però estan subjectes a 
inestabilitats i es trenquen en remolins més petits. Aquest procés de trencament es 
va repetint fins que els remolins són tan petits que la viscositat els afecta directament 
i la seva energia cinètica es converteix en energia interna (dissipació de l'energia).  

L'espectre d'energia en la capa límit atmosfèrica ofereix un aspecte com el de la 
Figura 1.7, on: 

 representa l'escala de longitud dels remolins més energètics (macroescala de 
la turbulència) i és una escala característica del flux mitjà (per exemple, el gruix 
de la capa límit) i no depèn de les propietats del fluid.

 (microescala de la turbulència o escala de Kolmogorov) representa l'escala de 
la majoria de remolins dissipatius, depèn de la viscositat cinemàtica del fluid i de 
la fracció d'energia cinètica turbulenta dissipada , essent

1
3 4

 (1-22) 

Entre la zona de producció d'energia (A) i la zona de dissipació (C) hi ha una zona 
anomenada subrang inercial (B) on no hi ha ni producció ni dissipació, solament hi 
ha transferència d'energia dels remolins grans cap als remolins d'escales més 
petites.

La teoria de Kolmogorov (1941) diu que en el subrang inercial (en aquesta zona en 
la qual la viscositat encara no és activa), l'energia només depèn de la dissipació 
d'energia cinètica turbulenta i del nombre d'ona 

2 3 5 3( ) kE c  (1-23) 

Arguments teòrics suggereixen que la turbulència és isòtropa en aquest rang o com 
a mínim que per a escales petites ( )  l'estructura és isòtropa  (isotropia local).  
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Figura 1.7: Esquema de l'espectre d'energia 
en la capa límit atmosfèrica, en 
funció del nombre d’ona ( ),
mostrant diferents regions: 
producció d'energia (A), 
dissipació (C) i subrang inercial 
(B). és l'escala integral de 
turbulència i  la microescala de 
Kolmogorov  (De Kaimal i 
Finnigan, 1994)
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1.2.6.2  Relació espectre-covariància 

Donada una sèrie temporal de N dades es pot passar del domini temporal al domini 
freqüencial amb diferents mètodes. Un d'ells és calculant la transformada de Fourier 
de la sèrie, que aproxima aquesta sèrie a una suma d'ones sinusoïdals i 
cosinusoïdals (o amb exponencials complexes). Dels coeficients ( )AF f  que 
s'obtenen es determina l'amplitud corresponent a la freqüència de cada ona 
calculant el seu mòdul ( )AF f . El quadrat d'aquest terme ( )AS f  s'interpreta com 
l'aportació de cada remolí (ona) de freqüència diferent a la variància de la sèrie 
temporal. La suma d'aquests termes des de f=1 fins a f= N-1 serà igual a la variància 
de la sèrie temporal original. (El valor a freqüència zero no es considera ja que és el 
valor mitjà i no aporta cap mena d'informació de la variació del senyal respecte al 
valor mitjà).

1
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De la mateixa manera, calculant l'espectre de dues variables (espectre creuat) i 
analitzant la part real d’aquest resultat (co-espectre) s'obtindrà la covariància de les 
variables, és dir, el flux turbulent.  

Per tant, els paràmetres turbulents es poden obtenir pel mètode de Reynolds (secció 
1.2.3) o a partir de l'anàlisi espectral de la sèrie.  

El mètode clàssic per calcular els paràmetres turbulents, mètode de Reynolds, es 
basa en la idea que el fet de calcular la mitjana i separar-la de la pertorbació filtra les 
baixes freqüències. Atès que el filtrat és bastant deficient (Cuxart et al., 2002) 
s’imposa la condició de què existeixi un mínim d’energia al voltant del període 
escollit per calcular la mitjana; es a dir, es suposa una zona en el domini de 
freqüències (bretxa espectral, spectral gap) que no contribueix a l'energia total i que 
separa les escales petites (turbulència) de les més grans; així, el paràmetre turbulent 
calculat es pot considerar que no inclou els efectes d'escales més grans. Però en 
aquest procés hi poden haver molts errors; la selecció del període de dades a 
analitzar (finestra) hauria d'estar íntimament relacionat amb la bretxa espectral, si no 
és així o no existeix la bretxa, la localització de la finestra i la seva grandària 
afectaran al resultat i no es garanteix que s'hagin filtrat les baixes freqüències.  

L'avantatge del mètode de Fourier rau en el fet que separa l'efecte dels remolins 
d'alta i baixa freqüència, i és senzill aplicar un filtre passa-alta que solament deixi 
passar les freqüències altes corresponents a efectes de la turbulència (per ex. 
freqüències superiors a 0.01 Hz segons Caughey (1982)). Així, al fer el sumatori de 
la contribució de cada escala a la variància o covariància total, només es tindran en 
compte els efectes de la turbulència i s'hauran apartat els efectes d'escales més 
grans (ones de gravetat, drenatges, ..). Tot i així, l'elecció de la finestra influirà en el 
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resultat i caldrà anar variant la posició de la finestra i la seva grandària per obtenir 
bons resultats.

Un mètode molt més acurat per al càlcul dels paràmetres turbulents és el mètode 
wavelet. Les wavelets equivalen a ones localitzades en el temps i en la freqüència. 
Així, la representació d'un senyal basat en aquestes ones localitzades és molt útil 
perquè els coeficients associats a cadascuna d'elles inclou les característiques del 
senyal en el temps i en la freqüència, és a dir, pot separar la contribució de diferents 
freqüències a l'energia cinètica i als fluxos, i redueix la contaminació dels resultats 
per a freqüències fora de l'interval desitjat. A més, amb l'anàlisi wavelet no es 
necessita a priori seleccionar la finestra de fer la mitjana ni una separació explícita 
de part mitjana i part turbulenta. El fet que la sèrie temporal a analitzar no sigui 
estacionària no li és cap problema ja que el mètode és capaç de treballar amb 
variacions temporals (Terradellas et al., 2001b; Cuxart et al., 2002; Terradellas et al., 
2005).

1.3  La capa límit estable 

La capa límit atmosfèrica pot estar estratificada establement sempre que la 
superfície sigui més freda que l'aire. Com es veia en la Figura 1.1, aquesta capa límit 
estable (SBL) se sol formar de nit, quan la superfície es refreda degut a l'emissió de 
radiació d'ona llarga i en aquest cas s'anomena capa límit nocturna (NBL, Nocturnal

Boundary Layer), però també es crea per adveccions d'aire calent per sobre d'una 
superfície més freda.

En condicions d'estabilitat les forces de flotabilitat actuen suprimint la turbulència 
d'origen mecànic, així la capa límit estable és molt més prima que la capa convectiva 
i amb nivells de turbulència molt més baixos.  

De fet, el balanç entre la producció de turbulència mecànica i la seva destrucció per 
la pròpia estabilitat pot ser molt variable, donant-se SBLs en rangs que poden variar 
des de molt barrejades fins a gens barrejades, amb unes característiques ben 
diferents com es veurà tot seguit.

L'estudi de la capa límit estable és l'objectiu d'aquesta tesi i a partir d'aquest punt 
serà analitzada en detall.  

1.3.1  Règims en la capa límit estable nocturna 

Tradicionalment la SBL es classifica segons la intensitat d'estratificació tèrmica.  

L'estratificació feblement estable es dóna en condicions de vents forts i/o amb cel 
molt cobert de núvols, on el refredament superficial és feble. La capa límit 
feblement estable és la capa límit nocturna que acostumen a descriure la majoria 
de llibres de text, i a les seves característiques se les anomena "tradicionals". En 
aquesta, el nº de Richardson és inferior a 0.25 vora la superfície, i sovint en tota la 
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capa, indicant  turbulència sostinguda; la turbulència és màxima vora el sòl i decreix 
amb l'altura. El sostre de la capa sembla senzill de distingir a partir d'algun criteri 
d'identificació. De criteris que serveixen per identificar-lo n'hi ha molts i força 
diferents (Stull, 1988; Beyrich, 1997), amb resultats que difereixen segons la 
definició escollida, essent els més utilitzats aquells que defineixen h  com la mínima 
altura on:
- la temperatura potencial no varia amb l’alçada 0/ z

- el vent assoleix un màxim ben definit  
- el vent és geostròfic. 
- algun paràmetre turbulent (com l’energia cinètica turbulenta, el flux de calor o el 

flux de moment) es redueix a un petit percentatge (el 5% o l'1%) del valor que té 
en la superfície 

- algun paràmetre turbulent decreix per sota d'un llindar
- el nombre de Richardson excedeix el seu valor crític. 
Aquesta capa ha estat molt ben estudiada en diferents treballs. Entre d'altres, cal 
destacar el tractament de dades portat a terme per Nieuwstadt (1984), Lenschow et 
al. (1988a,b) i Pahlow et al. (2001), l'estudi elaborat per Zilitinkevich i Mironov (1996) 
amb l'objectiu de determinar el gruix de la capa, i els resultats obtinguts per Ohya et 
al. (1997) en un túnel de vent, i per Andrén (1995), Galmarini et al. (1998) i Saiki et 
al. (2000) amb simulacions numèriques.

Quan l'estratificació es va fent més estable, amb vents febles i cels amb poca 
cobertura nebulosa, induint un fort refredament radiatiu, o en condicions d'advecció 
d'aire calent sobre una superfície més freda, la turbulència es va afeblint i els factors 
locals esdevenen importants. Quan l'estratificació creix, -capa límit amb 
estratificació molt estable-, la barreja esdevé esporàdica o intermitent i moltes 
vegades desconnectada de la superfície (Holtslag i Nieuwstadt, 1986). Sovint el nº 
de Richardson és superior a 0.25 vora el sòl, indicant poca probabilitat de 
turbulència, i en canvi la turbulència va apareixent i creixent amb l'altura, ja que  la 
font de turbulència pot estar situada a una certa alçada (Mahrt, 1999); aquest tipus 
de turbulència pot induir transport descendent (conegut com upside-down; Ferreres 
et al., 2002) i pot haver estat  generada per cisalla associada a un màxim de vent 
(Mahrt et al., 1979; Smedman, 1988; Smedman et al., 1993; Banta et al., 2002) o per 
ones de gravetat (Nappo, 2002; Terradellas et al., 2005). D'altra banda el pendent 
del terreny associat a corrents de drenatge (Mahrt, 1998; Mahrt et al., 2001; Soler et 
al., 2002b; Sun et al., 2002), o la diferent estratificació sovint per capes, també 
afecten molt a l'evolució de la capa límit estable. De fet, el gruix de la capa límit 
rarament es pot definir (Mahrt, 1999).

La dificultat de mesurar la turbulència feble i intermitent amb la instrumentació que 
es disposa actualment, afegida als diferents processos que afecten aquesta capa fa 
que la capa límit atmosfèrica en aquesta situació sigui molt difícil de descriure i de 
modelitzar. Tot i que s'han estudiat diferents aspectes d'aquesta capa, no existeix 
cap teoria unificada de la capa límit molt estable, i és una capa molt important: 
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l'absència de mescla permet que s'acumulin contaminants en concentracions altes, i 
que el refredament radiatiu de la superfície sigui molt gran donant-se moltes 
situacions de fortes gelades.  

Qualsevol intent de dividir la capa límit estable en classes s’ha mostrat infructuós fins 
ara, és a dir, classificar una nit dins un prototipus ben caracteritzat quasi sempre és 
impracticable, ja que, com s'ha anat comentant, hi ha massa fenòmens que afecten 
al seu comportament. De totes maneres, la descripció de prototipus pot ajudar a 
organitzar l'estudi de la capa.

Per exemple, Mahrt (1999) mostra una estructura vertical de tres tipus de capa límit 
estable (Figura 1.8): una molt estable (molt prima i d'estratificació molt forta), una 
feblement estable més gruixuda, i una intermèdia (entremig de les altres dues). 
Resultats similars els exposa Beyrich (1997). 

En aquest sentit, atenent a aquesta estructura vertical clàssica i a conceptes extrets 
de Nieuwstadt (1984), i Holtslag i Nieuwstadt (1986), es defineix la capa límit estable 
en 5 règims idealitzats en funció de l'altura i l'estabilitat, com es pot veure en la 
Figura 1.8. La línia vertical discontínua indica el valor de z L  corresponent al màxim 
flux de calor descendent, ja que en condicions d'estabilitat feble el flux de calor 
disminueix quan l'estratificació s'afebleix, mentre que en situacions molt estables el 
flux de calor tendeix a disminuir a l'augmentar l'estabilitat; el punt de flux de calor 
màxim separa l'estabilitat feble de la intermèdia o moderada (Mahrt et al., 1998; 
Buenestado, 2003).

Subcapa de rugositat. És la capa més propera a la superfície de la Terra, 
influenciada per les diferents rugositats individuals (arbres, cases, cultius, ...).  El 
moviment del fluid és molt complicat i difícilment modelitzable.

Capa superficial. Aquella regió per sobre la subcapa de rugositat on l'altura 
respecte al terra i la longitud d'Obukhov són les úniques escales rellevants, i per 
tant la teoria de semblança de M-O és vàlida. És a dir, aquesta capa és 
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Figura 1.8: Estructura idealitzada 
dels règims en la capa 
límit estable en funció 
de l'altura i l'estabilitat. 
La línia vertical discon-
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màxim flux de calor 
descendent.  

 (De Mahrt, 1999)
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suficientment prima com perquè els fluxos es puguin considerar constants i iguals 
al valor de la superfície en tota la capa. 

Escalat local. Aquella regió per sobre la capa superficial on els fluxos depenen 
de l'altura i la teoria superficial de M-O no és vàlida, però on la teoria de 
semblança local en termes de z  si que és vàlida. 

Estratificació z-less. Aquella regió per sobre l'escalat local on z  arriba a ser 
suficientment gran com perquè diverses variables meteorològiques siguin 
independents de z . El concepte de l'estratificació z-less sovint es presenta 
com el límit on les funcions de z  s'aproximen a valors constants i per tant són 
independents de z .

Sostre de la capa límit. És la regió definida per l'altura de la capa límit h ,
incloent la desviació respecte a la mitjana d'aquest valor. Si h  és definible, el 
paràmetre d'estabilitat ( )h z  esdevé rellevant.  

Com es pot veure en la Figura 1.8, el gruix d'aquestes capes va decreixent a mesura 
que augmenta l'estabilitat.

En casos d'estratificació feblement estable, probablement totes les variables siguin 
sempre dependents de z h  en tots els nivells i l'estratificació z-less no es doni mai 
(Lenschow et al., 1988a,b).  

Quan l'estratificació és molt estable la capa superficial és molt prima o ni tan sols 
existeix, i l'escalat local o l'estratificació z-less pot ser que no s'observin mai. En 
canvi, com s'ha comentat abans, algunes vegades s'observa turbulència elevada i 
transport de dalt cap a baix.

1.3.2  Processos que afecten a la dinàmica de la SBL 

Per entendre l'evolució de la capa límit estable cal analitzar tots i cadascun dels 
processos que afecten la seva dinàmica i termodinàmica. En aquesta secció es 
comentaran els més significatius, i alguns d'ells s'aniran explicant al llarg de tota la 
memòria.

a)  Radiació infraroja

De nit, en absència de radiació solar, amb cel clar i condicions homogènies, el 
refredament de la superfície està dominat pels efectes radiatius d'ona llarga, i 
controlat pel balanç d'energia a la superfície. A més el refredament en el sostre de la 
capa nocturna i per sobre, on la turbulència és negligible, és també dominat per la 
radiació (Garratt i Brost, 1981). En canvi, fora dels extrems acostuma a ser la 
turbulència qui promou el refredament de la capa; evidentment, en condicions de 
calma, si no hi ha turbulència, seran els efectes radiatius els únics que ocasionaran 
refredament en la capa.
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b)  Subsidència 

Les condicions de bon temps associades amb cel clar i fort refredament nocturn de 
radiació també estan lligades amb anticiclons, divergència i subsidència. En 
aquestes condicions Carlson i Stull (1986) van trobar velocitats verticals del vent de 
–0.1 a –0.5 m/s en el sostre de la capa estable.

La subsidència és un moviment descendent que provoca que l’aire de la capa límit 
es comprimeixi i s’escalfi. El seu valor absolut pot ser tan gran com el refredament 
per radiació i el refredament turbulent. 

c)  Advecció 

L’advecció pot ser una font de calor important en alguna part de la capa estable, i un 
embornal de calor en altres parts, de manera que en aquests casos no s'hauria de 
considerar homogeneïtat horitzontal (Carlson i Stull,  1986).

d) Pendent del terreny

Per una banda els gradients horitzontals de pressió fan canviar el perfil del vent 
geostròfic amb l'altura (Holton, 1967) i aquest canvi ajudarà en la generació d'un 
màxim de vent a nivells baixos (apartat e).

Per l'altra, el pendent del terreny, permet que l'aire més fred i dens s'acceleri cap 
avall per efecte de la gravetat amb els anomenats vents de drenatge o corrents de 
gravetat o vents catabàtics, que en la seva arribada canviaran completament 
l'evolució de la capa límit afectada (Brost i Wyngaard, 1978; Mahrt, 1981a; Mahrt et 
al., 2001; Soler et al., 2002b). 

e)  Màxim de vent a nivells baixos

Durant la nit, en condicions de cel clar i amb situacions sinòptiques de vents febles,  
sobre el terra es forma un màxim de vent a nivells baixos anomenat low-level jet

nocturn (LLJ). Aquest vent pot persistir durant bona part de la nit i arribar a assolir 
valors significativament supergeostròfics. 

Per a la formació d'aquest màxim de vent a nivells baixos hi poden haver moltes 
causes. Per una banda, els gradients horitzontals de temperatura fan canviar el vent 
geostròfic amb l'altura i és aquest gradient de pressió resultant qui afavoreix la 
formació d'un màxim de vent a nivells baixos. Aquest canvi en el gradient pot estar 
associat a l'escalfament i refredament de l'aire per sobre el terreny amb pendent 
(Holton, 1967; Mahrt, 1981a), els diferents escalfaments del sòl en terrenys 
heterogenis (Wu i Raman, 1997), la brisa de terra i mar (Källstrand, 1998), entre 
d'altres factors. 

Per altra banda, la força de Coriolis indueix una oscil·lació inercial en el vent fent-lo 
girar al voltant del valor geostròfic, tal com va explicar Blackadar (1957), assolint-se 
valors supergeostròfics. El mecanisme de Blackadar prescriu que una inversió de 
superfície desenvolupant-se, desacobla els vents per sobre la inversió dels vents de 
superfície, generant-se oscil·lacions inercials per sobre la inversió; en el moment que 
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aquestes oscil·lacions s'alineen amb el vent geostròfic es forma una estructura de 
LLJ, de valor supergeostròfic en el màxim. Aquest mecanisme, per exemple, és el 
més pronunciat en la formació del LLJ en les extenses planures d'EUA tal com està 
documentat a Zhong et al. (1996), tot i que Whiteman et al. (1997) distingeix entre 
els LLJ que estan formats bàsicament per aquest mecanisme i els que estan 
associats a aire fred darrera dels fronts freds. 

Conèixer el comportament dels màxims de vent en nivells baixos és important per a 
les seves aplicacions de generació d'energia eòlica, i pels estudis de transport i 
dispersió de contaminants (Banta et al., 1998). A més, la cisalla associada afecta als 
intercanvis entre superfície i atmosfera (Darby et al., 2002), i alguns estudis han 
trobat correlació entre aquests màxims de vent i episodis de pluges fortes, i fortes 
tempestes (Arritt et al., 1997; Wu i Raman, 1998).

Diversos estudis suggereixen que la turbulència elevada pot ser generada per la 
cisalla associada al màxim de vent just sobre la capa d'inversió superficial on 
l'estratificació és més feble (Mahrt et al., 1979; Smedman, 1988; Smedman et al., 
1993) i pot induir un transport descendent de calor i/o contaminants, esporàdic o 
intermitent (Smedman, 1988; Parker i Raman, 1993; Banta et al., 2002). 

f)  Ones de gravetat 

Les condicions d’estratificació estable suporten les ones de gravetat, per tant és 
d’esperar que en la capa límit estable se’n trobin. Generalment se solen observar 
superposicions d’ones de diferents longituds d’ona i amplituds.   

La freqüència de les ones internes a qualsevol altitud té de ser més petita que la 
freqüència de Brunt–Väisälä BVN  a aquesta altura, on: 

2 v
BV

v

g
N

z
 (1-25) 

El rang més ampli de freqüències es trobarà en les estabilitats més fortes prop de la 
superfície. En una capa residual o d’estratificació neutra, les ones no es poden 
propagar verticalment, i la seva amplitud s’amorteix amb l’alçada dins la capa 
residual. Les ones que es propaguen cap amunt en la capa estable poden  trobar–se 
en un nivell on les seves freqüències s’igualin amb la freqüència de Brunt–Väisälä 
d’aquest nivell, de manera que es reflecteixen cap avall (cap al sòl). Les ones 
queden atrapades entre el sòl i la capa neutra, resultant una propagació d’ones 
horitzontal i oscil·lació modal. El rang del període d’aquestes ones varia des d’1 
minut fins a 40 minuts, en funció de l’estabilitat. 

L’amplitud vertical de les ones varia des de fraccions de metres fins a 200 m. Les 
grans amplituds d’ona poden induir fluctuacions superficials de pressió importants. 
Ja que les amplituds d’ona poden ser grans comparades amb el gruix de la capa 
estable, és d’esperar que l’estat de la capa estable estigui fortament modulat per 
aquestes ones.
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Les ones es poden generar per vent de cisalla i per impulsos.  A les altures on el 
nombre de Richardson és petit, el vent de cisalla genera ones de Kelvin–Helmholtz 
(K–H). En aquests nivells, anomenats nivells crítics, les ones de K–H exciten altres 
ones internes de gravetat que es propaguen en qualsevol altre lloc en la capa 
estable.

Les ones generades per impulsos tenen una alta coherència, són virtualment no 
dispersives, i estan associades amb alguns fenòmens com explosions, tempestes i 
el pas del flux d’aire per sobre un obstacle. Les ones es propaguen lluny d’aquest 
esdeveniment de la mateixa manera que les ones en l’aigua es propaguen al llençar 
una pedra en un estany. Sovint, aquestes ones tenen una llarga longitud d’ona i un 
llarg període, i comporten uns desplaçaments d’aire en la capa estable que 
modifiquen la cisalla i l’estabilitat. 

En situacions de forta turbulència, les ones estan subjectes a fortes interaccions no 
lineals amb la turbulència. Algunes ones generades en algun lloc que es propaguen 
en aquesta regió de forta turbulència seran absorbides per la turbulència, i l’energia 
de l’ona es convertirà en energia cinètica turbulenta (Yagüe i Redondo, 1995; 
Terradellas et al., 2001b; Cuxart et al., 2002; Nappo, 2002; Terradellas et al., 2005). 

1.4  Exploració de la SBL 

La comprensió del processos físics que tenen lloc en la capa límit es basen 
principalment en les mesures. La majoria de mesures es prenen en el camp, d'altres 
en experiments de laboratori o túnels de vent, i d'altres són resultat de simulacions 
numèriques.

La informació que es necessita per caracteritzar la capa límit nocturna varia 
àmpliament depenent de l'aplicació.  

Les mesures es divideixen en dues categories, segons la freqüència amb la qual 
s'han registrat:

- Mesures de baixa freqüència que ens permeten obtenir les mitjanes de les 
variables, cada 60 segons o més. A partir dels perfils de valors mitjans (mesures 
d'aquests tipus a diferents altures) es poden estimar indirectament els fluxos 
turbulents (secció 1.2.5.1). Els sensors que registren aquest tipus de mesures 
s'acostumen a anomenar sensors de resposta lenta. 

- Mesures d'alta freqüència, (de 20 a 100 dades per segon) que s'utilitzen per 
obtenir directament les fluctuacions turbulentes, a partir de les quals es poden 
calcular directament els fluxos turbulents, l'energia cinètica turbulenta, ... Durant la 
nit, atès que la turbulència és molt feble, es requereixen sensors molt sensibles i que 
destriïn de forma eficaç senyal i soroll. Evidentment, aquests sensors, anomenats de 
resposta ràpida, són molt més complexes, cars i delicats que els de resposta lenta, i 
requereixen un equip de recollida de dades i d'emmagatzematge molt més gran i car.
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En la majoria de campanyes experimentals es disposa d'una barreja d'instruments 
de resposta lenta i ràpida, segons el pressupost i els objectius a aconseguir.

Per altra banda, els sensors es divideixen en dos grups segons el tipus 
d'exploració que realitzin:

- Els sensors de mesura directa són aquells que, situats en alguna plataforma 
instrumental, mesuren les característiques de l'aire en el lloc on hi ha el sensor.  

Cal valorar la sensibilitat, precisió i simplicitat d'aquests sensors però cal esmentar 
com a desavantatges la modificació del flux d'aire pel mateix sensor o la seva 
plataforma, el fet de donar només una mesura puntual sovint poc representativa i la 
dificultat d'instal·lar el sensor en el lloc precís on es voldria mesurar.

Les plataformes instrumentals o suport estructural pels sensors, que s'acostumen a 
utilitzar són: el pal, la torre meteorològica, el globus captiu, el globus sonda i els 
avions.

- Els sensors de mesura remota mesuren ones generades o modificades per 
l'atmosfera lluny dels sensors. Es classifiquen en tres categories segons el senyal 
que utilitzen: sodar, radar i lidar, que transmeten so, microones o llum 
respectivament.

Els sensors remots actius generen les seves pròpies ones (so, microones o llum)  
que transmeten i reben seguidament. Els passius només reben i mesuren les 
components d'ones generades per la Terra (infraroig, microones), l'atmosfera 
(infraroig) o el Sol (visible).

Els avantatges d'aquests tipus de sensors són la rapidesa a sondejar un gran volum, 
àrea o columna d'atmosfera. Els desavantatges inclouen la seva grandària (grans 
antenes i receptors), cost, complexitat, manca d’informació quantitativa precisa i 
incapacitat de mesurar certes característiques de la capa límit; d'altra banda la poca 
intensitat del senyal enviat fa que la recepció no sigui fàcil i s'hagin de sondejar 
grans volums per obtenir informació, tenint en compte que les ones es poden veure 
modificades per agents desconeguts en el seu trajecte cap al sensor.

En les últimes dècades el coneixement de la capa límit estable ha millorat 
notablement gràcies a les campanyes experimentals portades a terme en diferents 
punts del planeta i a les mesures realitzades tant en torres meteorològiques com 
amb sensors de mesura remota durant llargs períodes de temps.

1.5  Simulació de la capa límit estable nocturna 

Tot i que les mesures de camp representen la "veritat" per definició, també és cert 
que cada mesura és el resultat de la superposició de molts processos simultanis, 
especialment durant la nit. Sovint quan es vol estudiar la capa límit nocturna s'intenta 
aïllar un procés específic evitant altres efectes externs. Per exemple es prenen 
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mesures en terreny pla i uniforme, amb cel clar, .. però mai es pot aïllar 
completament el procés.

La simulació permet experimentar en condicions controlades, és a dir, permet 
centrar-se en processos específics, i això és un avantatge respecte a les campanyes 
experimentals. La simulació es pot crear en el laboratori, en un túnel de vent o 
numèricament via models d'ordinadors.

En resum, per conèixer l’estructura i evolució de la capa límit atmosfèrica cal 
observar-la, però també cal simular-la. En els capítols 2 i 3 s'estudiarà la capa límit 
estable nocturna a partir de mesures de camp i des del capítol 4 en endavant 
utilitzant la tècnica de simulació numèrica.
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Capítol 2 

Caracterització de la capa límit 
estable nocturna 

En el capítol 1 es deia que per conèixer l'estructura i evolució de la capa límit primer 
de tot cal observar-la. El nostre grup de treball ha dissenyat i participat en diverses 
campanyes experimentals amb l'objectiu d'analitzar i caracteritzar la capa límit 
estable nocturna.  

En aquest capítol es farà un repàs d'aquestes campanyes i a partir de les mesures 
que es van realitzar s'identificaran les seves característiques més importants.

2.1  Campanyes experimentals 

El nostre grup de treball amb l'objectiu de conèixer i caracteritzar més bé la capa 
límit estable nocturna ha dissenyat i/o participat, entre altres, en les campanyes 
experimentals (VILEXP96, SABLES 98 i CASES-99) que s'exposaran breument tot 
seguit.

2.1.1  VILEXP96

Objectiu de la campanya i característiques de l'àrea experimental  

La campanya VILEXP96 es va dur a terme del 29 de febrer al 4 de març de 1996, a 
Vila-seca (Tarragona) (41o6'N, 1o8'E  o 344400.00 UTMX 4552850.00 UTMY), en un 
terreny rural i pla, a una altitud d’uns 42 m i situat a 4 km de la costa i a 13 km de les 
muntanyes de la cadena prelitoral (Figura 2.1).

La finalitat principal d'aquesta campanya era estudiar l'evolució de la capa límit 
estable nocturna, estimar la seva altura utilitzant diferents criteris basats en mesures 
experimentals, i comparar els resultats obtinguts amb un model de capa estable 
nocturna.

La campanya es va dur a terme amb la col·laboració d’investigadors del departament 
d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona (UB) i dels departaments 
de Física Aplicada i de Física i Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de 
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Catalunya (UPC), en el marc d'un projecte d'investigació encapçalat per la Dra. Ma 
Rosa Soler per a l'estudi de la dispersió de contaminants en la capa límit atmosfèrica 
(nº 014219 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 1996).

Instrumentació

La instrumentació que es disposava era:  

- Una torre meteorològica de 50 m (Figura 2.2 esquerre), instrumentada en 4 nivells 
(5.0, 10.0, 35.0 i 50.0 m d'altura) amb sensors de temperatura, humitat relativa i vent 
(amb mesures de velocitat horitzontal i direcció en tots els nivells i a més, vertical a 
35.0 i 50.0 m); la pressió atmosfèrica, la precipitació i la radiació neta es mesuraven 
a 0.5 m per sobre el nivell del sòl (AGL = Above Ground Level). Totes les dades es 
mostrejaven a una freqüència d'1 Hz i se'n derivaven les mitjanes cada 30 minuts.

- Una torre meteorològica de 5 m (Figura 2.2 dreta), amb sensors que mesuraven a 
baixa freqüència la temperatura del sòl, la temperatura i humitat relativa de l'aire a 
2.0 i 4.3 m, i el mòdul i la direcció de la velocitat del vent a 2.0 m d'altura. Les dades 
es mostrejaven a una freqüència d'1 Hz i se'n derivaven les mitjanes cada 10 minuts. 
A més a més, a 4.3 m, es disposava d'un anemòmetre sònic tridimensional Solent 
1012-RL i un sensor de temperatura AIR FT-1A-T, ambdós de resposta ràpida (20 
Hz).

- Un globus captiu (AIR-3A) amb un cable de 1000 m de llargada, amb la velocitat 
d'ascens i descens controlada manualment. Els sensors que portava permetien 
calcular per a cada altura, la temperatura seca i humida, la pressió atmosfèrica i la 
velocitat i direcció del vent, cada 10 s.  

Figura 2.1: Orografia de l’àrea experimental de la campanya VILEXP96 (escala de 
colors en metres). A l’esquerra el mapa de Catalunya senyalant la 
localització de la zona propera al lloc de la campanya, amb un rectangle. 
A la dreta ampliació d’aquesta zona on es veuen amb més claredat les 
característiques geogràfiques de la zona (Vila-seca està situada a 4 km 
de la costa i a 13 km de les muntanyes de la cadena prelitoral). 
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- Un globus sonda que permetia explorar els mateixos paràmetres que el globus 
captiu però fins a altures de més de 5000 m (10000 m en molts casos), però amb 
una resolució vertical molt inferior.

- Un sodar-doppler Sensitron model 325, amb tres antenes (dues inclinades i una 
vertical) treballant seqüencialment, enviant polsos sonors de 2300 Hz. L’anàlisi del 
senyal sonor retrodifús (energia retrodifusa) per l’atmosfera i l’efecte Doppler 
introduït en el feix difús permet estimar l’estructura tèrmica de l’atmosfera i les tres 
components del vent, per sota els 1000 m d’altura.  

- Un microbaròmetre

Cal dir, però, que els sensors de resposta ràpida estaven comunicats directament a 
un ordinador que recollia i gravava les dades al mateix temps. Les limitacions de 
multitasca de l'ordinador no permetien una recollida continua de dades i per això 
només s'emmagatzemaven les mesures de resposta ràpida en períodes continuats 
d'entre 15 i 30 minuts coincidint amb els llançaments de globus. En campanyes 
posteriors el sistema d'adquisició de dades va millorar.  

Descripció de les observacions

La campanya es va dur a terme des del 29 de febrer al 4 de març de 1996. Les nits 
duraven quasi 13 hores. El cel era força clar. Les condicions sinòptiques van 
comportar que a partir del dia 1/3/96 comencessin a bufar forts vents del nord-oest 

Figura 2.2: VILEXP96. Esquema de la instrumentació de la torre de 50 m (esquerre) i 
de la de 5 m (dreta). La línia gruixuda horitzontal simbolitza la superfície 
terrestre i les sigles corresponen a M: mòdul de la velocitat del vent, D: 
direcció de la velocitat del vent, w: velocitat vertical del vent, T: 
temperatura, H: humitat, TS: temperatura de sòl, u,v,w: components del 
vent mesurades a alta freqüència, Tv: temperatura virtual mesurada a 
alta freqüència a partir de la velocitat del so, T: temperatura mesurada a 
alta freqüència, p: pressió atmosfèrica, pr: precipitació i R: radiació neta. 
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que van perdurar fins al dia 3. Per aquest motiu durant aquest període fou 
impossible operar amb el globus captiu i només es disposa de sondatges de les nits 
29/2/96-1/3/96 i 3/3/96-4/3/96.

2.1.2  SABLES 98

Objectiu de la campanya, participants i àrea experimental 

La campanya experimental Stable Boundary Layer Experiment in Spain (SABLES 
98; Cuxart et al., 2000b) es va portar a terme durant el mes de setembre de 1998 al 
Centro de Investigación de la Baja Atmósfera (CIBA, 41o49'N, 4o56'W), al centre de 
la Meseta a 40 km al nord de Valladolid, en un altiplà de 800 km2 (Montes Torozos)
situat a 840 m sobre el nivell del mar, envoltat de praderies bastant planes cobertes 
d'herba o dedicades al cultiu de cereals. L'altiplà està elevat uns 50 m per sobre una 
regió plana extensa i homogènia.  

El CIBA està voltat de cadenes muntanyoses a 100 km de distància 
aproximadament, estenent-se des del sud-est cap al nord, podent-se generar vents 
catabàtics per sobre el terreny muntanyós. A més, dues petites valls fluvials 
s'estenen, des del nord-est al sud-oest de la Meseta podent actuar com a canals de 

Figura 2.3:  Dalt: Localització del CIBA en una imatge topogràfica (escala de colors 
en metres). 

 Baix: Seccions verticals de l’altiplà dels Torozos, indicant la situació del 
CIBA amb un cercle. Esquerre: tall vertical en la direcció nord-oest al 
sud-est. Dreta: tall del nord-est al sud-oest. 
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drenatge en condicions estables. Cap a l'oest, la vall del riu Duero s'estén travessant 
Portugal fins a arribar a l'oceà Atlàntic. (Figura 2.3 superior) 

En la Figura 2.3 (inferior) es mostren dos esquemes de talls verticals de l'altiplà dels 
Torozos. A l’esquerre un tall de la secció del nord-oest al sud-est, indica que la 
variació en altura a través de l'altiplà en aquesta direcció és només de 5 m. El 
diagrama de la dreta, mostrant un tall de la secció del nord-est al sud-oest, indica 
que l'altiplà s'inclina suaument cap al sud-oest amb un gradient d'uns 30 m en 50 km 
de distància. En ambdós diagrames la ubicació del CIBA s'indica amb un cercle 
situat prop del centre de l'altiplà.

El CIBA fou creat per l'Institut Nacional de Meteorologia (INM) i la Universitat de 
Valladolid. Anteriorment s'havia utilitzat per portar a terme altres investigacions 
experimentals relacionades amb la capa límit atmosfèrica (San José et al., 1985; 
Yagüe i Cano, 1994), amb diferent instrumentació.

L'objectiu principal de la campanya SABLES 98 va ser el d'estudiar les 
característiques de la capa límit estable nocturna en latituds mitjanes. Hi van 
participar 5 grups d'investigadors pertanyents a les següents institucions: l'Institut 
Nacional de Meteorologia (Servei de Predicció Numèrica i Centre Meteorològic de 
Catalunya), la Universitat de Barcelona (Departament d'Astronomia i Meteorologia), 
la Universitat Politècnica de Catalunya (Departament de Física Aplicada), el 
Laboratori Nacional de Risoe (Dinamarca) i la Universitat de Sheffield (Gran 
Bretanya). Es va dur a terme dins el marc d'un projecte d'investigació finançat per la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) CLI97-0343, encapçalat 
pel Dr. Joan Cuxart, i una acció especial CLI98-1479-E sol·licitada per la Dra. M. 
Rosa Soler.

Instrumentació

La instrumentació que es va desplegar per a aquesta campanya fou:

- Una torre de 100 m d'altura equipada amb instruments facilitats i calibrats pel 
Laboratori Nacional de Risoe (Figura 2.4 esquerre). La instrumentació incloïa un 
conjunt vertical de 15 termocúpules, 3 anemòmetres sònics, un sensor d'humitat de 
resposta ràpida, un sensor de temperatura superficial d'infraroig, un radiòmetre i un 
baròmetre. A més es disposava de mesures a baixa freqüència de la velocitat del 
vent (a 5 nivells), la direcció del vent i la temperatura (a 3 nivells) i la humitat (a 2 
nivells). Els anemòmetres sònics eren Solent RS2, mentre que la resta de sensors 
eren productes de Risoe. La freqüència de mostreig era de 20 Hz pels sònics i pel 
sensor d'humitat de resposta ràpida, i d'1 o 5 Hz per la resta d'instruments.

- Una torre de 10 m d'altura fou instrumentada amb l'objectiu de mesurar les 
variables meteorològiques en la capa superficial (Figura 2.4 dreta). Aquesta part del 
projecte fou encarregada a la UB i a l'INM. Es va mesurar a baixa freqüència la 
temperatura, la humitat i la velocitat i direcció del vent a tres nivells, i la radiació neta 
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a 2 nivells. Però a més, es disposava de dos anemòmetres sònics proporcionant les 
tres components del vent a alta freqüència i la temperatura virtual deduïda a partir de 
la velocitat del so. També en el subsòl es disposava de 4 sensors de temperatura, 2 
sensors d'humitat i un fluxímetre. La freqüència de mostreig era de 20 Hz pels 
sònics, i d'1 o 5 Hz per la resta d'instruments. 

Les especificacions tècniques de l'instrumental de les dues torres (freqüència de 
mostreig, llindar i precisió) es troben en les Taules I i II de Cuxart et al. (2000b). Cal 
dir que l'orientació dels instruments d'alta freqüència es va basar en un estudi 
climatològic des del 1961 al 1990, amb mesures realitzades a l'aeroport de Villanubla 
(ubicat en l'altiplà dels Torozos a 10 km al sud del CIBA), que indicava el predomini 
de vents de l'est durant les nits dels mesos de setembre. Així els sensors de 
resposta ràpida es van orientar cap al nord-est (50o) amb l'objectiu d'aconseguir 
mesures òptimes sense influència de la pròpia torre o de l'instrumental en l'estimació 
dels paràmetres turbulents.  

- Un mini-sodar doppler Sensitron explorant fins als 200-400 m en la vertical, amb 
una resolució de 5 m, amb característiques molt similars a l'utilitzat a VILEXP96. 

Figura 2.4: SABLES 98. Esquema de la instrumentació de la torre de 100 m 
(esquerre) i de la de 10 m (dreta). La línia gruixuda horitzontal simbolitza 
la superfície terrestre i les sigles corresponen a M: mòdul de la velocitat 
del vent, D: direcció de la velocitat del vent, T: temperatura, T: 
diferència de temperatura, H: humitat relativa, p: pressió atmosfèrica, R: 
radiació, TS: temperatura de sòl, HS: humitat de subsòl, SHF: flux de 
calor de subsòl,  u,v,w: components del vent mesurades a alta 
freqüència, Tv: temperatura virtual d'alta freqüència estimada a partir de 
la velocitat del so, H: humitat mesurada a alta freqüència. 

 15T indica les 15 termocúpules situades a 0.22, 0.88, 2.00, 3.55, 5.55, 
8.00, 10.88, 14.22, 18.00, 22.22, 26.88, 32.00, 37.55, 43.55 i 50.00 m 
AGL.  
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Aquest aparell permetia veure en un monitor d'ordinador l'evolució de la capa límit 
estable de forma contínua.

- Un globus captiu, amb les mateixes característiques que l'utilitzat a VILEXP96, 
explorant fins a un màxim de 1000 m AGL, va treballar durant les nits que el vent fou 
feble i permetia explorar l'evolució de fenòmens rellevants com el màxim de vent a 
nivells baixos i l'estructura tèrmica.

Després de la campanya experimental es va elaborar una base de dades que conté 
totes les dades brutes enregistrades pels diferents instruments. Amb les dades 
mesurades pels sensors de les torres es van calcular les mitjanes de cada variable 
amb períodes de 5 minuts i a més les variàncies i covariàncies en el cas de mesures 
d'alta freqüència.

Descripció de les observacions

La campanya es va dur a terme des del 10 al 28 de setembre de 1998. El terreny 
estava sec, degut al fet que la precipitació durant el mes d'agost fou nul·la.  Les nits 
duraven unes 12 hores i les condicions meteorològiques que es van donar foren les 
següents:

- 10-13 de setembre: Van predominar les situacions de fort vent de manera que no 
es va poder llençar el globus captiu. El cel estava tapat, però no hi va haver pluja. 
Aquesta situació estava lligada a un sistema de baixa pressió localitzat sobre 
l'Atlàntic Nord induint vents del sud-oest. Es van obtenir bones mesures de capa límit 
amb estratificació quasi neutra i amb forta cisalla de vent.

- 14-21 de setembre: Es considera el millor període de la campanya per a l'estudi de 
la capa límit estable nocturna i se'l va anomenar període S o "setmana" de SABLES 
98. Hi havia un sistema d'alta pressió situat a les Azores estenent-se per tota la 
Península. El gradient de pressió a superfície era feble, el cel destapat i es donaven 
situacions de vent feble. La capa límit nocturna estava estratificada establement. 
L'altura de la inversió de subsidència es trobava al voltant dels 2000 m i 
predominaven els efectes locals.

- 22-28 de setembre: Durant aquest període hi va haver una situació sinòptica amb 
un sistema de baixa pressió i circulació de l'oest. La cobertura de núvols fou variable, 
essent el rang d'estabilitat de moderadament estable a neutre. Cap al final del 
període va ploure. 

2.1.3  CASES-99

Objectiu de la campanya, participants i àrea experimental

CASES-99 (Cooperative Atmospheric Surface Exchange Study, Poulos et al. (2002)) 
és el nom de la campanya experimental que es va dur a terme al sud-est de Kansas  
(EUA) durant el mes d'octubre de 1999 i el subseqüent programa d'investigació. La 
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campanya es va dissenyar per estudiar principalment la capa límit nocturna incloent 
els períodes de transició. Per això calien mesures, anàlisi de les dades, estudis 
teòrics i simulació numèrica centrats bàsicament en quatre àrees d'interès científic: 
(a) inestabilitats, ones i turbulència, (b) flux de calor i divergència de flux en la capa 
superficial, (c) heterogeneïtat i corrents de drenatge i (d) règims de transició i LLJ.

Al projecte hi van participar més de 20 institucions de llocs geogràfics ben diferents 
(detallades a Poulos et al. (2002)). Entre elles hi figurava la participació de la 
Universitat de Barcelona i l'Institut Nacional de Meteorologia, amb la Dra. M. Rosa 
Soler i el Dr. Joan Cuxart al capdavant de la representació de cadascuna de les 
dues institucions, en el marc de l’acció especial CLI99-1326-E sol·licitada per la Dra. 
M. Rosa Soler.

L'àrea experimental es va localitzar al sud-est de Leon (Kansas), a 436 m d’altitud, a 
50 km a l'est de Wichita (Kansas) (Figura 2.5). És una zona lliure d'obstacles en un 
terreny pla, amb un desnivell de només 30 metres en 60 km. 

Instrumentació i períodes d'observació intensos 

Durant la campanya, les diferents institucions van desplegar una gran quantitat 
d'instrumentació per mesurar l'estructura de la capa límit nocturna amb estratègies 
de mostreigs horitzontals i verticals.

L'instrumental en l'àrea, inclou una torre de 60 m molt densament instrumentada, 
més de 15 torres de 10 m (moltes d'elles proporcionant mesures de resposta ràpida), 
nombrosos lidars, microbaròmetres, escintilòmetres, sodars, globus, radars i avions. 

Figura 2.5: Localització de CASES-99.
 A l'esquerre es mostra la conca del riu Arkansas en la qual es va dur a 

terme la campanya. Cal notar que la conca del riu Walnut (pintada de 
color diferent) és una conca més petita dins una altra de més gran.   

 A la dreta s'ha ampliat la conca del riu Walnut. S'ha marcat amb un 
rectangle el què s'entén per lloc central de la campanya (al sud-est de 
Leon) i amb cercles les àrees amb instrumentació de mesoescala 
(sodars, globus, ..).
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Per conèixer tota la informació d'aquests instruments, actualment es pot accedir a la 
pàgina web www.joss.ucar.edu/cases99 a "Data Archive".

En particular cal destacar la instrumentació de la torre de 60 m, amb un gran i 
inusual nombre de sensors de resposta ràpida. A 6 nivells (10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 
50.0 i 55.0 m), es van col·locar anemòmetres sònics o anemòmetres termosònics (i 
en una mini-torre del costat hi havia anemòmetres sònics a 1.5 i 5.0 m AGL).  Entre 
aquests sensors es van instal·lar sensors de resposta lenta. Per sota els 10 m AGL, 
hi havia sensors (hot-film) mesurant el vent a 200 Hz. A 10.0, 20.0 i 40.0 m uns 
sensors de fil calent recollien dades a 4800 Hz per avaluar la dissipació. 
Addicionalment, es van muntar microbaròmetres de l’INM a 1.5, 30.0 i 50.0 m 
mostrejant a 2 Hz, i 34 termocúpules podent mesurar la temperatura a 5 Hz (32 es 
van situar espaiades 1.8 m entre 2.3 i 58.1 m, i dues vora el sòl a 0.23 i 0.63 m).

La campanya va començar el dia 1 d'octubre de 1999 i es va acabar el 31. Durant 
aquest mes es van designar 11 períodes d'observació intensos (IOPs) on 
s'utilitzaven tots els recursos possibles, i que proporcionen un nombre de mesures 
molt més gran del què s'esperava, amb condicions d'estratificació molt estables 
mercès a un mes d'octubre excepcionalment sec. A més les mesures realitzades en 
les altres nits també estan contribuint significativament a l'estudi de la capa límit 
nocturna.

2.1.4  Base de dades CIBA 

Com s'ha comentat en la secció 2.1.2 referida a la campanya SABLES 98, l'àrea 
experimental del CIBA s'ha utilitzat per diverses investigacions relacionades amb 
l'observació de la capa límit atmosfèrica.  

A més, el 1999 es va aprovar un projecte del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER 1FD97-2291, sol·licitat pel Dr. J.L.Casanova) d'estudi de la capa 
límit en la zona de Castilla i León que incloïa la reinstrumentació del CIBA. Així, el 
setembre de 2001 el CIBA va ser reinstrumentat completament pel Laboratori 
Nacional de Risoe sota la direcció del Dr. Joan Cuxart, amb l’equip tècnic dirigit pel 
Dr. Hans Joergensen. La torre meteorològica de 100 m es va reinstumentar 
completament, registrant mesures de turbulència, utilitzant anemòmetres sònics a 
5.6, 19.6, 49.6 i 96.6 m AGL, a més d'altres sensors convencionals que proporcionen 
mesures de vent a 2.2, 9.6, 34.6, 74.6 i 98.6 m d'altura, de temperatura de sòl i a 2.3, 
10.0, 10.5, 20.5, 35.5, 97.0 i 97.5 m AGL, d'humitat relativa de sòl i a 10.0 i 97.0 m 
AGL, i de pressió atmosfèrica a la superfície, com es pot veure en la Figura 2.6. 

Disposar de sensors de resposta ràpida a 49.6 i a 96.6 m d'altura, proporciona un 
important valor afegit a aquesta torre per estudiar l'estructura turbulenta en la capa 
límit atmosfèrica, ja que és més usual tenir aquest tipus de mesures en els primers 
metres vora el sòl. A més la base de dades es genera en continu i permet analitzar 
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l'estructura i evolució de la capa en qualsevol tipus d'estratificació a partir d'un gran 
volum de dades.

Durant el mes de maig de 2002 es va portar a terme una campanya 
d'intercomparació de sodars en el CIBA (Soler et al., 2002a) acompanyada d'una 
eficient revisió de tota la instrumentació. Per això, es considera que la base de 
dades generada per la torre de 100 m des del setembre de 2002 fins al juny de 2003 
(moment a partir del qual es detecta algun problema en algun dels sensors) és una 
bona base de dades i s'utilitzarà en aquesta memòria per a l'anàlisi de la capa límit 
nocturna.

En aquesta base de dades s'inclouen totes les dades brutes, a partir de les quals 
s'han calculat les mitjanes de totes les variables amb períodes de 5 minuts i de 30 
minuts, a més de les variàncies i covariàncies en el cas de variables turbulentes.

2.1.5  Correccions de les mesures en torres i estimacions 

a)  Sistema de coordenades 

Les mesures realitzades en torres meteorològiques són ideals per a l'estudi en 
continu dels primers metres d'atmosfera. Permeten mesurar les variàncies i 
covariàncies de mesures turbulentes a diferents altures i a més es poden estimar els 
perfils de temperatura i vent amb sensors de mesura directa.

Figura 2.6: Esquema de la instrumentació de la 
torre de 100 m situada al CIBA i 
reinstrumentada el 2001. La línia 
gruixuda horitzontal simbolitza la 
superfície terrestre i les sigles 
corresponen a M: mòdul de la 
velocitat del vent, D: direcció de la 
velocitat del vent, T: temperatura, H: 
humitat relativa, TS: temperatura de 
sòl, HS: humitat de sòl, p: pressió 
atmosfèrica, u,v,w: components del 
vent mesurades a alta freqüència, 
Tv: temperatura virtual d'alta 
freqüència estimada a partir de la 
velocitat del so. 
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Però, la mateixa torre que suporta els sensors pot interferir en el moviment natural 
de l'aire, introduint errors. És possible reduir aquests errors fent un disseny acurat de 
la torre i els braços que suporten els sensors com s'exposa a Kaimal i Finnigan 
(1994) i que s'ha tingut en compte en totes les campanyes experimentals realitzades.

Quan els sensors no estan ben anivellats o estan ubicats en un terreny amb pendent 
és evident que cal conèixer exactament amb quin sistema de referència s'està 
treballant. En molts casos el què es fa és permetre que sigui el mateix fluid el que 
marqui el sistema de coordenades, és a dir,  s'agafa com a direcció x  la direcció del 
vent mitjà local, y  com la direcció de la binormal i z  com la normal principal a la línia 
de corrent.

Per obtenir el marc de referència de l'instrument es necessiten dues transformacions 
matemàtiques.

1. El primer pas és calcular els valors mitjans de la sèrie temporal per produir un 
vector vent amb components 1 1 1( , , )u v w . El vector trobat depèn de la finestra 
escollida i de la resolució en l'espai dels instruments.  

La primera transformació rota els eixos 1x  i 1y  al voltant de 1z  per produir un nou 
conjunt d'eixos 2 2 2( , , )x y z   amb 2x  estenent-se en el pla del vector vent i 1z . Les 
noves components venen donades per: 

2 1 1

2 1 1

2 1

cos sin

sin cos

u u v

v u v

w w

 (2-1) 

on 1

1

arctan
v

u

Aquesta rotació força que 2 0v , però la component vertical no queda afectada.

2. La segona transformació rota 2x  i 2z  al voltant de 2y  en les noves direccions 

3 3 3( , , )x y z  de tal manera que 3x  apunti en la direcció del vent mitjà. Les noves 
components de la velocitat són:  

3 2 2

3 2

3 2 2

cos sin

sin cos

u u w

v v

w u w

 (2-2) 

on 2

2

arctan
w

u
.

Aquesta rotació força que 3 0w . Aquestes noves components tenen un sistema de 
referència tal que la component x  està dirigida en la direcció del vent mitjà i el pla 
xy  és paral·lel al terreny amb coordenada z  perpendicular a aquest.  

Per evitar el problema de l’orientació del sensor s’apliquen aquestes transformacions 
a cada nivell de mesura. Cal tenir en compte que els fluxos calculats en condicions 
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de vent molt fluix són sensibles a aquests canvis i hi poden haver errors importants 
en la seva estimació.

Aquestes transformacions s'han aplicat en la majoria de càlculs d'aquesta memòria, 
principalment en els que es refereixen a mesures realitzades al CIBA.

b)  Estimació dels perfils de vent i temperatura

En alguns punts d’aquesta memòria cal estimar els perfils verticals del mòdul del 
vent i la temperatura potencial per tal de calcular, per exemple, el nombre de 
Richardson del gradient a partir de les mesures que es disposi. En aquests casos 
Högström (1988) recomana que, per a la temperatura potencial i per al mòdul del 
vent, s’estimin mitjançant un ajust polinòmic de segon grau en logaritme de z  , i per 
a la direcció del vent, Nieuwstadt (1984) recomana un ajust d’un polinomi de segon 
grau en funció de l’altura z

2

0 1 2

2

0 1 2

2
0 1 2

( ) ln( ) ln( )

( ) ln( ) ln( )

( )

M z a a z a z

z b b z b z

dir z c c z c z

 (2-3) 

Totes les constants es determinen utilitzant el mètode dels mínims quadrats. Amb 
l’objectiu de treballar amb un bon ajust es calcularà el coeficient de correlació 
generalitzat

2

2
2

1
estY Y

r
Y Y

 (2-4) 

on Y  és la mesura observada de temperatura, mòdul del vent o direcció del vent, i 

estY  indica el valor estimat en l’ajust.  

Per exemple, en el càlcul del nombre de Richardson del gradient s’acceptarà el 
càlcul resultant si els tres perfils estimats compleixen 2 0.9r .

2.2  Característiques de la capa límit estable 

La capa límit estable nocturna pot mostrar característiques molt diferents com s'ha 
comentat en la secció 1.3 i com es constatarà en aquesta secció on s'analitzen dues 
nits de la base de dades CIBA, a partir dels càlculs 5-minutals obtinguts amb les 
mesures enregistrades en la torre de 100 metres (veure secció 2.1.4).

2.2.1  Nit 20-21 de març de 2003 

La primera nit a analitzar és la nit 20-21 de març de 2003, que és la clàssica nit 
estable definida com a tradicional en molts llibres.  
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Durant aquesta nit el cel va restar totalment descobert de núvols, però la situació 
sinòptica era favorable a vents de moderats a forts procedents del nord-est.

Els gràfics de la Figura 2.7 mostren l'evolució dels primers 100 metres d’atmosfera 
des de les 18:00 UTC del dia 20 a les 06:00 UTC del dia 21. El vent i la temperatura 
corresponen a mitjanes 5-minutals de les mesures enregistrades pels sensors 
convencionals. Els paràmetres turbulents s'han calculat pel mètode de Reynolds 
utilitzant una finestra de 5 minuts (prenent x  com a direcció del vent mitjà).  

Es pot veure que el vent és moderat o fort durant tota la nit, afeblint-se lleugerament 
a partir de les 02:00 UTC (Figura 2.7a). La velocitat del vent a 2.2 m AGL assoleix 
valors d'entre 2.0 i 6.3 m/s amb una mitjana de 4.5 m/s en les 12 hores estudiades. 
Aquesta velocitat creix uniformement amb l'altura assolint una mitjana de 12.4 m/s a 
98.6 m.

La direcció del vent és molt semblant al llarg de la nit, essent del nord-est en tots els 
nivells (Figura 2.7b).

Figura 2.7: Evolució (amb dades 5-minutals) de la velocitat (a) i direcció del vent (b), 
temperatura (c), paràmetre d'estabilitat local z/  (d), flux vertical de calor 
(e) i energia cinètica turbulenta (f), mesurada a la torre de 100 m del CIBA 
durant la nit 20-21 de març de 2003. 
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La temperatura (Figura 2.7c) al començament de la nit (18:00 UTC) mostra un perfil 
pràcticament neutre; la temperatura a 2.3 m és només 0.3 oC inferior a la 
temperatura mesurada a 97.5 m. A l'avançar la nit, el sòl es va refredant per emissió 
d'ona llarga, fent baixar la temperatura de l'aire que té per sobre i tota la capa es va 
estratificant establement. La temperatura a 2.3 m a les 05:00 UTC acaba assolint 
12.1 oC menys que a l'inici de la nit, i els altres nivells degut al fort vent també 
mostren descensos de temperatura importants (de 11.5, 11.0 i 9.7 oC a 20.5, 35.5 i 
97.5 m, respectivament). El gradient de temperatura entre 2.3 i 97.5 m que era de 
0.3 oC a les 18:00 UTC, arriba a ser com a màxim de 3.5 oC a les 5 de la matinada.

El paràmetre d'estabilitat local z  presenta valors molt petits però positius durant 
tota la nit i a tots els nivells (Figura 2.7d). La mitjana de valors en les 12 hores 
estudiades a 5.6 m és de 0.11, i aquest valor creix suaument amb l'altura essent 
0.32 a 19.6 m, 0.53 a 49.6 m i 0.57 a 96.6 m. En els primers 100 m d'atmosfera 
poques vegades s'aconsegueixen valors per sobre de z  = 1, indicant que la nit 
estudiada solament és lleugerament estable (de feble a moderadament estable).

Un altre paràmetre d'estabilitat que també s'ha calculat (no mostrat) és el nombre de 
Richardson del gradient Ri , en els nivells 2.0, 10.0, 35.0, 70.0 i 98.0 m AGL. Per fer 
aquest càlcul s'han ajustat els perfils de vent i temperatura potencial a un perfil 
polinòmic de segon grau en logaritme de z  , i per a la direcció del vent a un polinomi 
de segon grau en funció de l’altura z , com s’ha indicat en la secció 2.1.5b. Si el 
coeficient de correlació generalitzat r2 és superior a 0.9 es pot suposar que 
l'estimació és vàlida i llavors s'avaluen els gradients de vent i temperatura potencial 
analíticament. Al llarg d'aquesta nit s'han pogut estimar els gradients i calcular els 
valors de Ri  en un 88% de les mesures 5-minutals, indicant que en una nit de les 
característiques de la 20-21 l'ajust proposat pels perfils de vent i temperatura és 
raonable. Els valors del Ri  són inferiors a 0.25 en un percentatge molt alt de les 
mesures realitzades (en un 100% a 2.2 i a 10.0 m, i en un 96% a 35.0 m) indicant 
activitat turbulenta continuada al llarg de tota la nit.

Les característiques turbulentes d'aquesta nit són les que s'acostumen a anomenar 
tradicionals, és a dir, hi ha turbulència continuada i decreixent suaument amb l'altura, 
i el flux vertical de calor és negatiu (Figura 2.7e,f). Aquests trets s'observen en la 
major part de les mesures 5-minutals.

En la Taula 2-I es mostra l'estadística d'alguns paràmetres turbulents en les 12 hores 
estudiades. Analitzant la mitjana de valors es pot veure més clarament el 
decreixement de la turbulència amb l'altura; així per exemple l'energia cinètica 
turbulenta  assoleix uns valors d'aproximadament 0.59, 0.47, 0.32 i 0.21 m2/s2, a 5.6, 
19.6, 49.6 i 96.6 m d'altura, respectivament; i un comportament similar s'observa en 
el flux vertical de calor (considerant-lo canviat de signe, -HF), per a la velocitat de 
fricció local o pels altres paràmetres turbulents calculats i no mostrats. Però el què 
és més important recalcar és que tots aquests valors, tot i ser fluctuants, contenen 
una desviació estàndard molt més petita que el valor mitjà calculat; també es pot 
veure que la mediana i la mitjana assoleixen valors molt semblants.
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2.2.2  Nit 28-29 de maig de 2003 

La segona nit a analitzar és la nit 28-29 de maig de 2003, amb una estratificació 
estable molt més intensa que l'anterior.  

Durant aquesta nit el cel va restar molt poc cobert de núvols i la situació sinòptica 
existent propiciava vents fluixos.

La Figura 2.8 mostra l'evolució d'alguns paràmetres mesurats en la torre de 100 
metres del CIBA durant aquesta nit.

Es pot veure que el vent és fluix a tots els nivells (Figura 2.8a). La mitjana de la 
velocitat del vent a 2.2 m en les 12 hores d'estudi és de 1.1 m/s, i a 9.6 m és de 2.3 
m/s. A partir d'aquest nivell el vent ja no creix uniformement amb l'altura i es pot 
veure com el vent a 34.6 m periòdicament presenta el màxim valor mesurat en la 
torre de 100 metres, o és el vent a 74.6 m el que assoleix el valor més gran (per 
exemple a partir de les 3:10 UTC). Aquest màxim de vent que es forma a nivells 
baixos és l'anomenat low-level jet (LLJ), que ja s'ha comentat en les seccions 1.1.3 i 
1.3.2, i que és molt característic de les nits més estables.

La direcció del vent varia molt al llarg de la nit (Figura 2.8b). Mirant el nivell de 9.6 m 
es constata que la direcció del vent és de 247o a les 18:00 UTC, va girant 
ràpidament en el sentit de les agulles del rellotge atenyent els 84o a les 23:40 UTC.

Taula 2-I: Estadística d'alguns paràmetres turbulents (flux vertical de calor, energia 
cinètica turbulenta i velocitat de fricció local) a partir dels resultats 5-
minutals corresponents a les mesures realitzades al CIBA des de les 18:00 
UTC del dia 20/3/2003 fins a les 06:00 del 21/3/2003. Mitjana, desviació 
estàndard (std), màxim, mínim, percentils 10, 90 i 50 (p10, p90 i 
p50=mediana)  

Param z(m) mitj. std màx mín  p10 p90 p50

5.6 -0.0343 0.0093 -0.0101 -0.0586 -0.0466 -0.0215 -0.0342 

19.6 -0.0239 0.0105 -0.0011 -0.0452 -0.0363 -0.0083 -0.0258 

49.6 -0.0112 0.0071 0.0016 -0.0334 -0.0199 -0.0024 -0.0110 

HF
(K·m/s) 

96.6 -0.0046 0.0040 0.0007 -0.0225 -0.0107 -0.0005 -0.0036 

5.6 0.5905 0.2649 1.3738 0.0911 0.2263 0.9354 0.6167 

19.6 0.4681 0.2477 1.0548 0.0439 0.1170 0.7806 0.4993 

49.6 0.3161 0.1806 0.7642 0.0567 0.0912 0.5461 0.3241 

TKE 
(m2/s2)

96.6 0.2100 0.1149 0.6198 0.0478 0.0892 0.3590 0.1971 

5.6 0.3376 0.0906 0.5303 0.0921 0.2073 0.4437 0.3563 

19.6 0.3007 0.1008 0.5186 0.0702 0.1533 0.4183 0.3153 

49.6 0.2427 0.0737 0.4456 0.1026 0.1413 0.3284 0.2495 

u*L

(m/s) 

96.6 0.2106 0.0498 0.3641 0.1062 0.1491 0.2631 0.2119 
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De sobte, l'arribada d'una pertorbació, que s’associa a l’arribada d’un corrent de 
densitat, provoca que en 5 minuts el vent canviï la direcció fins als 159o i durant la 
resta de la nit vagi oscil·lant però mantenint-se del sud-est. Aquest canvi brusc de 
direcció també es detecta en els altres nivells de mesura (de 76o a 136o a 34.6 m, de 
69o a 128o a 74.6 m i de 66o a 122o a 98.6 m, dels minuts 23:40 al 23:45 UTC) i 
durant la resta de la nit tots els nivells oscil·len al voltant de la direcció sud-est o sud 
depenent de l’altura.

La temperatura de l'aire (Figura 2.8c), que a les 18:00 UTC mostra un perfil ben 
inestable, comença a refredar ràpidament estratificant-se establement. El 
refredament màxim mesurat a 2.3 m és de 16.4 oC, a 10.5 m de 14.2 oC, a 20.5 m de 
11.9 oC, a 37.5 m de 9.7 oC i a 97.5 m de 7.6 oC. En aquest cas el poc vent existent 
dificulta la mescla d’aire i el gradient de temperatura que s'assoleix és molt més gran 
que el de la nit 20-21. S'ha mesurat una diferència màxima de 9.2 oC entre els nivells 
de 2.3 i 97.5 m, però és encara més considerable el fort gradient entre 2.3 i 20.5 m 
de 7.8 oC (equivalent a 42.9 oC/100m).

Cal fixar-se en el fort descens de temperatura que s'aprecia per sobre els 10.5 m, 
amb un salt màxim de 5.5 oC mesurats a 35.5 m, associat a l’arribada del corrent de 
densitat.

Figura 2.8: El mateix que en la Figura 2.7 però durant la nit 28-29 de maig de 2003. 
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El paràmetre d'estabilitat z  presenta valors molt variables al llarg de la nit, 
especialment en nivells alts (Figura 2.8d). A 5.6 m d'altura els valors acostumen a 
ser positius (en un 82.8% dels valors 5-minutals) però no són gens negligibles els 
17.2% dels casos amb z  negativa indicant inestabilitat, majoritàriament 
provocada per la pertorbació de les 23:40 UTC; a més, els valors positius de z
són molt grans, en un 62.1% superiors a 1.  De fet, la mitjana dels z  a aquest 
nivell, de les 18:00 a les 06:00 és de 2.4, indicant una situació, en general, molt 
estable.

El nombre de Richardson del gradient (no mostrat) calculat com s'ha descrit per a la 
nit 20-21 de març, només es pot estimar en el 55% dels casos, ratificant que els 
perfils de vent i temperatura potencial no sempre s’ajusten als perfils teòrics tal com 
passava en l'altra nit d'estudi o com és habitual en estratificacions febles 
(Nieuwstadt, 1984; Högström, 1988). Pels casos estimats (55%) s'obté un Ri  inferior 
a 0.25 en el 75% dels casos a 2.0 m, en un 8% a 10.0 m, en un 0% a 35.0 m, en un 
14% a 70.0 m, i en un 45% a 98.0 m. Aquests resultats, tot i no tenir la mateixa 
representativitat que en la nit 20-21, indiquen que hi ha possibilitat de turbulència 
vora el sòl, però que la probabilitat disminueix dràsticament amb l'altura fins als 35.0 
m, i en canvi, pot donar-se altra vegada en nivells més alts en forma de turbulència 
elevada i associada per exemple al low-level jet.

Les característiques turbulentes d'aquesta nit no són gens tradicionals. Tots els 
paràmetres en general assoleixen valors molt més petits que en la nit 20-21/3/2003, i 
excepte pel flux vertical de calor no es pot afirmar que els valors decreixen amb 
l'altura. El flux vertical de calor (considerant -HF), afavorit per l'estratificació tèrmica, 
usualment decreix amb l'altura en situacions que altres paràmetres turbulents com 
l'energia cinètica turbulenta o el flux de moment no ho fan. Aquest comportament 
més "regular" del flux de calor també ha estat comentat per Mahrt i Vickers (2003).

La Taula 2-II amb estadístiques de les 12 hores estudiades ajuda a mostrar aquest 
comportament.

El flux vertical de calor (Figura 2.8e i Taula 2-II) a 5.6 m d'altura acostuma a ser 
negatiu, però a nivells més alts els valors oscil·len al voltant del zero essent moltes 
vegades positius a 49.6 i a 94.6 m. En la literatura, la presència d'ones de gravetat 
moltes vegades ha estat associada als fluxos de calor positius o de contra-gradient 
(Smedman, 1988; Yagüe i Redondo, 1995) tot i que Chimonas (1985) argumenta 
que poden ser falsos positius associats al mètode de càlcul utilitzat.  

Els valors obtinguts del flux vertical de calor són d'1 a 2 ordres de magnitud inferiors 
als de la nit 20-21. Les mitjanes mostren com el flux de calor (considerant -HF) 
disminueix amb l'altura; de totes maneres, són molts els càlculs 5-minutals que 
presenten un comportament diferent. En aquesta nit la desviació estàndard sovint és 
més gran que la mitjana de valors i també hi ha una diferència notable entre la 
mitjana de valors i la mediana. A aquest fet hi contribueix l'arribada del corrent de 
densitat de les 23:40 hores que provoca una explosió de turbulència a les 23:45UTC 
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de valor màxim totalment fora de l'escala escollida per representar la Figura 2.8e 
(veure valors a la taula 2-II).

L'energia cinètica turbulenta (Figura 2.8f) també presenta valors d'un ordre de 
magnitud inferior als de la nit 20-21. En aquest cas tot i que hi ha alguns perfils 5-
minutals on la TKE disminueix amb l'altura, això passa molt poc sovint i en molts 
casos el màxim d'energia es detecta a 19.6, a 49.6 o a 94.6 m, perdent-se el 
comportament descrit com a tradicional tal com acostuma a passar en les nits molt 
estables similars a l'estudiada, i observant-se estructures d'upside-down o altres 
estructures diferents de la tradicional. Es detecten pics de turbulència associats a 
canvis en la cisalla de vent i és de destacar el valor màxim assolit a 49.6 m, de 6.35 
m2/s2, just després de l'arribada del corrent de densitat.

Probablement, però, aquests valors tant fora d'escala són deguts al mètode de càlcul 
utilitzat per a l'estimació dels paràmetres turbulents. El mètode de Reynolds no filtra 
correctament l'activitat existent en la banda de les baixes freqüències incorporant 
una part d'aquesta energia en el càlcul, i és evident que l’arribada del corrent de 
densitat és un efecte d’escales més grans que l'escala de la turbulència.

És important fixar-se en l'efecte que produeix el màxim de vent establert a 74.6 m 
d'altura a partir de les 03:10 UTC, exhibint uns valors d'energia cinètica turbulenta 
més alts per sobre aquest màxim de vent que els que s'obtenen a nivells just per 
sota el màxim de vent (a 19.6 i a 49.6 m) indicant que la cisalla que hi ha per sobre 
el nas del màxim de vent (anomenat així per similitud) pot ser una font de turbulència 
elevada a tenir en compte.

Taula 2-II: El mateix que en la taula 2-I però per a la nit 28-29/5/2003.   

Param z(m) mitj. std màx mín  p10 p90 p50

5.6 -0.0030 0.0047 0.0116 -0.0269 -0.0091 0.0004 -0.0015 

19.6 -0.0018 0.0115 0.0273 -0.1302 -0.0053 0.0016 -0.0005 

49.6 0.0000 0.0074 0.0688 -0.0387 -0.0018 0.0006 -0.0001 

HF
(K·m/s) 

96.6 0.0035 0.0393 0.4718 -0.0110 -0.0011 0.0015 -0.0001 

5.6 0.0492 0.1212 1.3715 0.0023 0.0059 0.0947 0.0214 

19.6 0.0635 0.3216 3.8689 0.0031 0.0084 0.0722 0.0262 

49.6 0.0789 0.5265 6.3452 0.0050 0.0063 0.0761 0.0205 

TKE 
(m2/s2)

96.6 0.0742 0.4470 5.3839 0.0023 0.0054 0.0897 0.0184 

5.6 0.0495 0.0361 0.2067 0.0107 0.0162 0.1001 0.0356 

19.6 0.0535 0.0429 0.4075 0.0124 0.0272 0.0796 0.0465 

49.6 0.0575 0.0462 0.4835 0.0152 0.0280 0.0836 0.0487 

u*L

(m/s) 

96.6 0.0679 0.0730 0.8082 0.0116 0.0285 0.1123 0.0523 
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La resta de paràmetres turbulents també tenen una estructura molt similar, 
complicada i poc tradicional.

Les diferències entre la nit 20-21 de març i la 28-29 de maig també es veuen 
reflectides en la seva distribució espectral com es veurà tot seguit.

2.2.3 Distribució espectral de la nit 20-21 de març de 2003 

Les característiques més "tradicionals" de la nit 20-21 també es veuen reflectides en 
la seva anàlisi espectral. En aquesta secció s'analitza aquesta nit des del punt de 
vista espectral. Per fer-ho s'ha utilitzat el mètode clàssic de la transformada ràpida 
de Fourier (FFT). Les sèries de Fourier s'apliquen a sèries de dades periòdiques de 
duració infinita, per tant si només s'examina una sèrie finita de dades, l'anàlisi de 
Fourier implícitament assumeix que la sèrie és periòdica i es va repetint abans i 
després del període escollit. En la capa límit atmosfèrica no hi ha periodicitat per 
temps infinit i per això s'ha aplicat la FFT amb els següents passos:

1. Agafant blocs de 216 dades (aproximadament 1 hora de dades contínues a 20 Hz), 
traient la tendència lineal per eliminar el soroll vermell en l'espectre.
La presència d'alguna tendència en una sèrie temporal fa que les dades no siguin 
estacionàries. Es pot associar la tendència a una freqüència, amb període associat 
més llarg que la longitud del bloc a analitzar. La tendència produeix distorsions a la 
cua de l'espectre corresponent a les baixes freqüències, i per això s'anomena soroll 
vermell (per analogia amb l'espectre de la llum on el vermell apareix a les 
freqüències baixes).

2. Aplicant una finestra Hanning.
A l’assumir que la finestra de dades escollida es va repetint, fins i tot després de 
treure la tendència els extrems de cada bloc de dades es veuen tallats molt 
bruscament. Sobretot en el cas de sèries molt curtes, aquest fenomen es tradueix en 
dispersió espectral (leakage), és a dir, l'energia corresponent a una determinada 
freqüència s'escampa cap a les freqüències veïnes. Per reduir aquest efecte s'aplica 
una finestra amb extrems més suavitzats que el què seria una finestra rectangular; 
es multiplica la sèrie de dades per una finestra d'altura unitat i d'amplada T. En 
aquest treball s'ha aplicat la finestra Hanning.

3. Calculant l'espectre

4. Tornant al punt 1, agafant un següent bloc de 216 dades, coincidint amb l'anterior 
en el 90% de les dades finals i amb 10% de dades noves. I així successivament fins 
a completar tota la nit.  

5. S’avalua la mitjana de tots els espectres calculats i s'obté un espectre amb 
freqüències equidistants. Atès que el perfil final generalment es visualitza en escala 
logarítmica, i que en aquesta escala hi ha un excés de dades i dispersió a altes 
freqüències, el perfil final s'ha suavitzat calculant mitjanes amb una finestra de 
freqüència que s'expandeix en amplada a l'augmentar la freqüència.   
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Aquest procés s'ha emprat en el càlcul de les distribucions espectrals de les tres 
components del vent (on la component u és la velocitat en la direcció del vent mitjà), 
i de la temperatura, amb dades mesurades a alta freqüència pels anemòmetres 
sònics situats a 5.6, 19.6, 49.6 i 96.6 m AGL de la torre del CIBA. També s'ha utilitzat 
el mateix procés per al càlcul de l’espectre creuat entre les diferents components del 
vent, i entre aquestes i la temperatura.

Figura 2.9: Distribució espectral calculada a partir de les mesures d'alta freqüència 
enregistrades a la torre de 100 m del CIBA durant la nit 20-21 de març de 
2003. (a): Distribució espectral a diferents altures de la velocitat del vent 
en la direcció del vent mitjà, (b): la temperatura potencial, incloent el 
pendent (-5/3) del subrang inercial.  (c) i (d): el mateix que (a) i (b) però 
representant f·S en ordenades i el període en abscisses per poder 
identificar la bretxa espectral. (a-d) tenen el mateix codi de colors. (e): 
Comparació de la distribució espectral a 5.6 m de les tres component del 
vent.  
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La Figura 2.9a mostra la distribució espectral a diferents altures de la velocitat del 
vent en la direcció del vent mitjà. Aquest espectre mostra un pendent espectral clar 
de -5/3 entre 0.1 i 3 Hz, indicant que aquesta regió es troba en el subrang inercial. A 
partir de 3 Hz s'observen alguns pics no identificats (a més del pic observat a 1.6 Hz 
a 96.6 m d'altura), possiblement degut a errors de mesura a aquestes altes 
freqüències o a soroll de fons; per altra banda, l'energia associada a aquesta zona 
mostra una lleugera tendència a augmentar indicant indicis d'aliasing, és a dir, 
existeixen remolins d'escala més petita a la que es pot mesurar amb els 
anemòmetres sònics utilitzats que es tradueixen en soroll blau en aquesta cua de 
l'espectre. A freqüències més baixes dels 0.1 Hz l'espectre és més pla que el 
pendent de -5/3, assolint un pendent pràcticament nul entre 0.003 i 0.02 Hz. En les 
freqüències més baixes, l'energia associada és més gran indicant l'activitat dels 
remolins d'escales més grans.

Comparant l'espectre de cada altura es detecta primer de tot el comportament definit 
com a tradicional de la turbulència en capa estable, on a mesura que augmenta 
l'altura decreix la intensitat de turbulència essent fins a 6 vegades més petita a 96.6 
m que a 5.6 m. En canvi a escales grans aquest comportament ja no és així, 
precisament la contribució a l'energia és mínima en el primer nivell on les ones 
d'escales grans és difícil que hi arribin. Per altra banda, a l'augmentar l'altura on es 
mesura, el subrang inercial s'assoleix a freqüències més baixes, indicant que 
l'estabilitat va decreixent coincidint amb les prediccions mostrades a Kaimal i 
Finnigan (1994).

La Figura 2.9c també mostra la distribució espectral de la velocitat del vent en la 
direcció del vent mitjà però a ordenades s'ha representat f·Su per tal d'expandir la 
porció de l'espectre de baixes freqüències, i a abscisses s'ha representat la inversa 
de la freqüència en minuts per tal de detectar si existeix alguna bretxa espectral i en 
quin període. (No s'han representat els valors de freqüències altes que incloïen 
errors).  Es veu clarament que entre 6 i 10 minuts hi ha una bretxa espectral a 5.6 i a 
19.6 m, i entre 4 i 10 minuts en els altres dos nivells superiors; aquesta bretxa 
esdevé més pronunciada a nivells baixos ja que la intensitat de les ones curtes de 
l'espectre creix vora el sòl.

Les altres components de la velocitat tenen un comportament similar però no igual, 
com es pot veure en la Figura 2.9e referida a l'anemòmetre sònic més baix. 
L'espectre de la component v  assoleix un pendent més proper als -4/3 que als -5/3. 
L'espectre de la component w  si que assoleix el subrang inercial teòric (-5/3) però a 
partir de freqüències molt més grans (superiors a 1 Hz). Segons Kolmogorov (1941) 
en el subrang inercial la turbulència és isòtropa i si existeix isotropia local cal que en 
aquesta zona l'espectre de velocitat en la direcció del vent mitjà sigui 4/3 inferior al 
de les components transversals. Es pot veure que en el cas de la nit 20-21 aquesta 
teoria es compleix entre les components v  i u , però en canvi la component vertical 
mostra menys energia de l'esperada en la hipòtesi d'isotropia. Però la diferència més 
important entre les diferents components es detecta a les baixes freqüències, on 
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l'energia associada a aquests remolins no és tan important. Un comportament similar 
(no mostrat) es detecta en les altres altures. La bretxa espectral de v  es detecta al 
voltant dels 5 minuts en totes les altures; en canvi no es detecta cap bretxa espectral 
en la distribució de w , però l'energia associada a baixes freqüències decreix 
dràsticament. És de destacar que l'energia associada a la turbulència per a les 
components transversals de la velocitat del vent, també decreix amb l'altura i en 
canvi els remolins d'escales grans afecten menys vora el sòl com en el cas de la 
component longitudinal del vent.  

La Figura 2.9b mostra la distribució espectral a diferents altures de la temperatura. 
Es pot veure que el subrang inercial té menys amplada que en el cas de la 
component longitudinal del vent, atès que la imprecisió associada a freqüències altes 
apareix més aviat. A més, el valor absolut del pendent és en totes les alçades 
inferior als 5/3. Com en el cas de la velocitat el subrang inercial s'assoleix a 
freqüències més altes quant més a prop de la superfície terrestre es troba el sensor 
tal com cal esperar per l'increment d'estabilitat. S'observa clarament que l'energia 
decreix amb l'alçada a partir de 0.002 Hz. Coincidint amb l'espectre de velocitat 
longitudinal, s'observa també energia associada a baixes freqüències, i entremig hi 
ha un rang de freqüències amb pendent zero en la corresponent energia espectral.

La Figura 2.9d revela l'existència d’una bretxa espectral amb un mínim al voltant de 
6 o 7 minuts, més pronunciat a baixes alçades.

Els perfils dels co-espectres calculats (és a dir, la part real de l’espectre creuat), 
visualitzats segons log(S) / log(f)  (no mostrats),  indiquen també l'existència del 
subrang inercial, com es preveia. En el càlcul de l’espectre creuat la distorsió a 
freqüències altes es veu magnificada (Kaimal et al., 1972).  

El què és interessant observar en aquest cas és l'efecte que poden tenir l'escales 
grans en el càlcul de la covariància. La Figura 2.10 mostra els co-espectres del flux 
vertical de calor, el flux vertical de moment  i el flux horitzontal de calor. En els 
espectres de flux vertical de calor o moment, els remolins de freqüència inferior a 
0.01 Hz no contribueixen al valor de la covariància. En l'espectre de flux horitzontal 
de calor, s'observa una bretxa espectral al voltant dels 6 minuts.

En tots els casos es detecta el comportament definit com a "tradicional" de la 
turbulència en capa estable.

Els valors de la fase de l'espectre del flux de calor (no mostrats) s'acosten 
majoritàriament cap als 180o, valor característic de la turbulència en capa estable. 
Tot i així aquest valor es dóna sobretot a 5.6 m; a l'augmentar l'altura van apareixent 
altres valors de fase diferents. El mateix succeeix en la fase de l'espectre de flux 
vertical de moment. En canvi, el flux horitzontal de calor mostra la mateixa proporció 
d'angles a qualsevol quadrant, excepte en el primer nivell on predomina el valor 0o.



Caracterització de la capa límit estable nocturna 55

2.2.4 Distribució espectral de la nit 28-29 de maig de 2003 

Els mateixos càlculs realitzats en la secció 2.2.3 s'han realitzat per a la nit 28-29 de 
maig de 2003, la qual com s'ha vist en la secció 2.2.2 és molt més estable que la 20-
21 de març i es veurà que la distribució espectral és molt més complicada.  

La Figura 2.11a mostra la distribució espectral a diferents altures de la velocitat del 
vent en la direcció del vent mitjà. Aquest espectre mostra un pendent espectral clar 
de -5/3 entre 0.2 i 2 Hz, a 5.6 m, però en canvi a totes les altres altures el valor 
absolut d'aquest pendent és lleugerament inferior. A partir dels 1-2 Hz ja es 
presenten els indicis d'aliasing i els resultats no són representatius. Per altra banda 
també apareixen alguns pics d'energia considerable i no identificats, possiblement 
deguts a errors de mesura a aquestes altes freqüències o a algun soroll de fons. Per 
sota de 0.2 Hz, l'espectre continua mantenint la tendència lineal creixent cap a 
baixes freqüències, indicant gran activitat dels remolins d'escales grans i no es 
detecta el pendent 0 característic de la bretxa espectral (excepte lleugers indicis al 
voltant de 0.015 Hz a 5.6 m).

Comparant amb la nit 20-21 aquesta nit presenta una distribució espectral amb molta 
menys energia associada a escales petites (aproximadament entre 20 i 40 vegades 
inferior) i en canvi l'energia associada a escales grans és més similar (entre 1 i 4 
vegades inferior). En la Figura 2.11f es comparen els resultats de l'espectre de la 
velocitat longitudinal a 5.6 m de les dues nits.

Figura 2.10: Co-espectres de (a): flux vertical de calor, (b): flux vertical de moment, 
(c): flux horitzontal de calor, utilitzant les mateixes dades que en la Figura 
2.9.
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A més, i tornant a la Figura 2.11a, en aquest cas l'energia associada a la turbulència 
és màxima en el primer nivell però ja no decreix de forma clara amb l'altura i no es 
pot dir que el comportament sigui el "tradicional". El què no se sap és si aquest fet és 
real o senzillament és degut a problemes de resposta dels aparells al mesurar les 
fluctuacions tan petites que es donen en l'estratificació molt estable. A escales més 
grans l'energia associada a cada freqüència és similar en totes les altures essent 
màxima a 96.6 m.

La Figura 2.11c mostra clarament que durant aquesta nit tan estable no hi ha bretxa 
espectral i l'energia associada a escales grans pot entrar en el càlcul de paràmetres 
estadístics turbulents.

Les altres components de la velocitat tampoc mostren un subrang inercial clar, en 
general el valor absolut del pendent és bastant inferior als 5/3, ni tampoc 

Figura 2.11: (a-e) El mateix que en la Figura 2.9, però per a la nit 28-29 de maig de 
2003. (f) Comparativa de la distribució espectral de la velocitat 
longitudinal del vent a 5.6m de les nits 20-21/3/2003  i  28-29/5/2003.  
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s'assoleixen les característiques d'isotropia local. En la Figura 2.11e es pot veure el 
comportament de les tres components del vent alhora a 5.6 m. 

En les Figures 2.11b i d es pot veure la distribució espectral de la temperatura i altra 
vegada no es torna a detectar la bretxa espectral ni un subrang inercial típic. En 
canvi entre 0.03 i 1 Hz si que es pot dir que la turbulència associada a aquesta 
variable decreix amb l'altura.  

Els perfils dels co-espectres mostrats en la Figura 2.12 indiquen la gran influència 
que poden tenir les escales grans.  

La Figura 2.12a descriu que el transport vertical turbulent de calor a petites escales 
(d'entre 0.1 i 1 Hz) és important vora el sòl i va decreixent amb l'altura, però excepte 
en el primer nivell la contribució d'escales grans és molt superior, creixent amb 
l'altura, i mostrant importants canvis de signe que indiquen tant l'existència de 
transport descendent com ascendent.

La Figura 2.12b mostra el transport vertical de moment i presenta unes 
característiques encara més exagerades que el transport de calor. En aquest cas ni 
tan sols es pot considerar el comportament "tradicional" de la turbulència en cap 
rang de freqüències.  I per últim la Figura 2.12c indica que en el transport de calor 
horitzontal són sempre les escales grans les que realitzen aquesta tasca.

Els valors de la fase entre variables (no mostrats) també indiquen una gran dispersió 
en els resultats, i per tant suggereixen l'existència de diferents fenòmens simultanis.

Figura 2.12: El mateix que en la Figura 2.10, però per a la nit 28-29 de maig de 2003.  
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Tots aquests resultats són especialment importants alhora d'interpretar els 
paràmetres estadístics turbulents calculats amb el mètode Reynolds el qual es basa 
en la idea que el fet de calcular mitjana/pertorbació filtra les baixes freqüències i 
imposa la condició de què existeixi un mínim d'energia al voltant del període escollit 
per fer la mitjana. Durant la nit 28-29 és clar que el valor d'aquests paràmetres 
estadístics poden incloure l'energia associada a escales més grans que les de la 
turbulència. En aquests casos altres mètodes de càlcul són més indicats, com el de 
la transformada wavelet per exemple (Cuxart et al., 2002; Terradellas et al., 2005). 

Analitzant la distribució espectral de diferents trams d'aquesta nit en més detall (no 
mostrat), es detecta l'arribada del corrent de densitat de les 23:40 UTC caracteritzat 
per un increment de l'activitat en totes les freqüències a la vegada; aquest 
comportament no correspon a un fenomen oscil·latori de freqüència definida, i és el 
característic dels corrents de densitat tal com es detalla a Terradellas et al. (2005), 
tot i així, posteriorment es detecten fases al voltant de +90o entre la velocitat vertical i 
la temperatura, en períodes baixos en els dos nivells més alts, que indiquen una 
possible generació d'ones de gravetat posteriors a l’arribada del corrent de densitat 
(Rees, 1991). Per altra banda també es detecta la formació del LLJ associat a 
activitat en totes les freqüències i en tots els nivells, però essent d'especial 
importància esmentar la generació de turbulència en el nivell més alt, per sobre del 
nas del màxim de vent.  

En conclusió es pot dir que les dues nits analitzades són molt diferents tant si 
s'analitzen els resultats obtinguts a partir de mitjanes com si s'analitza la distribució 
espectral. Es pot concloure que la nit 20-21 de març és una nit amb molt vent, poc 
estable i en la qual les característiques definides com a "tradicionals" es mantenen al 
llarg de tota la nit. En canvi, la nit 28-29 de maig és una nit molt estable i tots els 
fenòmens d'escala més gran a la de la turbulència dominen el comportament de tota 
la nit, resultant-ne una nit complicada i poc tradicional.  

2.3  Règims d'estabilitat en la capa límit estable nocturna

Les nits 20-21/3/2003 i 28-29/5/2003 es poden considerar com exemples clars de 
dos tipus diferenciats de règims estables. Però classificar una nit sencera dins un 
prototipus ben caracteritzat és molt difícil, per no dir impossible, ja que hi ha massa 
fenòmens que afecten al seu comportament. De totes maneres i per tal de poder 
organitzar l'estudi d'una nit, és important poder-la situar dins un prototipus, sigui la nit 
sencera o una part d'aquesta per curta que sigui.

Bàsicament, com s'ha comentat en la secció 1.3.1 (Figura 1.8), es consideren tres 
règims, el feblement estable, el molt estable i un règim intermedi considerat 
moderadament estable o de transició, cadascun amb les característiques que s'han 
anat definint.
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Però la pregunta que cal fer és: quin paràmetre o paràmetres "senzills" permeten 
classificar una nit o una part d'aquesta en un règim determinat ?  Fins ara la resposta 
no es coneix, però sembla que el paràmetre d'estabilitat adimensional z L  o z
(local) es força adequat per fer aquesta tasca, tot i que una acurada classificació 
requerirà l'anàlisi de totes les variables que es disposi.  

En condicions d'estabilitat molt feble, la magnitud del flux de calor descendent està 
limitada per la petitesa de les fluctuacions de temperatura. El flux de calor disminueix 
(en valor absolut) quan l'estratificació tèrmica desapareix, és a dir, quan es tendeix a 
la neutralitat. En canvi, quan l'estratificació tèrmica es va fent forta, el flux de calor 
descendent esdevé restringit ja que es limiten els moviments verticals (per efecte de 
l'empenta) i teòricament el flux de calor arribaria a desaparèixer quan l'estratificació 
fos el suficientment gran com per suprimir els moviments verticals turbulents.

Així, ha d'existir un cert valor del paràmetre adimensional d'estabilitat en el qual el 
flux de calor arribi al seu màxim (Malhi, 1995; Mahrt et al., 1998; Buenestado, 2003; 
Heinemann, 2004), que anomenarem frontera F1, i que indiqui quan acaba el règim 
feblement estable. Aquest valor depèn bàsicament del nivell d'observació, però 
també depèn de les característiques de la base de dades (lloc de mesura, altura, 
mètode de càlcul utilitzat per trobar els paràmetres estadístics turbulents, ... ). Per 
altra banda, hi ha d'haver un segon valor (frontera F2) que determini l'entrada a 
l'estratificació molt estable, on el flux de calor sigui molt petit.

2.3.1  Règims d'estabilitat utilitzant la base de dades del CIBA

Utilitzant la base de dades del CIBA (setembre 2002 - juny 2003), a partir de les 
mesures enregistrades, des de les 18:00 UTC fins a les 06:00 UTC, pels 
anemòmetres sònics situats a 5.6, 19.6, 49.6 i 96.6 m, i després d'eliminar els dies 
que contenien algun tipus d'error, s'han calculat els paràmetres estadístics turbulents 
(variàncies, covariàncies, TKE, ...) amb períodes de 5 minuts, i després s'ha calculat 
la mitjana dels resultats amb períodes de 30 minuts.

[Escollir l’amplada de la finestra és difícil, ja que ha de ser suficientment gran per 
obtenir paràmetres estadístics turbulents correctes (que capturin totes les escales 
característiques de la turbulència), però a la vegada ha de ser suficientment petita 
per evitar la no-estacionarietat i/o tendència associada a variabilitat de mesoescala o 
escala sinòptica. L’elecció d’una amplada inadequada produeix error (random flux 

sampling error), que es pot minimitzar si els càlculs dels paràmetres estadístics 
turbulents es realitzen amb finestres de 5 minuts i després el resultat es torna a 
processar calculant mitjanes de 30 minuts (o 1 hora) (Vickers i Mahrt, 1997). ] 

També s’ha fet la mitjana de totes les dades convencionals amb períodes de 30 
minuts. En total s'han analitzat 6912 blocs de dades 30 minutals corresponents a 
288 dies, havent calculat el paràmetre adimensional z  en tots els casos.  
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a) Anàlisi a partir del flux de calor 

Primer de tot i per a cada altura s'han agrupat les dades en categories d'estratificació 
(estabilitat i inestabilitat). Després, per a la categoria d'estratificació estable s'han 
agrupat les dades en 10 trams d'estabilitat segons el valor de z  en cada nivell. En 
cadascun dels trams es designa un representant del paràmetre adimensional 
d'estabilitat que correspon al valor mitjà del tram i un representant de la variable 
turbulenta analitzada que s'ha escollit com la mitjana de valors havent exclòs els 
valors extrems (10% superior i inferior); aquest representant també es podria haver 
escollit com el valor de la mediana de cada  tram.

La Figura 2.13 mostra la dependència del 
flux de calor amb el paràmetre d'estabilitat 
z  (en escala logarítmica), en els 
diferents nivells de mesura.  En aquesta 
anàlisi s'observa un màxim en el flux de 
calor (en valor absolut) en tots els nivells, 
tal com s'havia predit i que indica on 
s'acaba el règim feblement estable. En els 
nivells més propers a terra (5.6 i 19.6 m) 
aquesta frontera s'obté a z  0.06 i 
0.12, respectivament. Aquests resultats 
s'aproximen amb els trobats per Mahrt et 
al. (1998) que va estimar la frontera a 
z  0.06 a 10 m d'altura, però 
difereixen bastant dels trobats per Malhi 
(1995), que va localitzar la frontera a z  0.2 a 9 m. Això demostra que el valor 
frontera F1 depèn de l'alçada i no té caràcter universal.

Per altra banda, la Figura 2.13 mostra que després d'aquest màxim flux de calor, 
quan z  creix, el flux de calor descendent decreix ràpidament fins que arriba a un 
punt on és molt petit (frontera F2), tot i que continua decreixent lentament al créixer 
l'estabilitat, i que es dóna a partir d'un z  d'ordre 1 (en aquest cas escollirem z
igual a 1).

Així doncs, les observacions a 5.6 m d'altura al CIBA (de setembre de 2002 a juny 
de 2003) suggereixen una divisió quantitativa de la capa límit estable en tres règims, 
en funció del paràmetre z  a aquesta altura, considerat com a paràmetre de capa 
superficial z L :

 - feblement estable   0 1 1 1 0.06z L F F

 - transició o moderadament estable  1 2 2 (1) 1F z L F F O

 - molt estable  2F z L

És important observar com en aquests valors mitjans del flux de calor, aquest 
decreix amb l'altura (en valor absolut) mentre el règim d'estabilitat és feblement 

Figura 2.13: Dependència del flux 
vertical de calor amb el 
paràmetre d'estabilitat local 
z/  (en escala logarítmica)
a partir de dades CIBA.  
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estable. A partir del règim moderadament estable, aquesta configuració "tradicional" 
es perd i esdevé molt més complicada en el règim molt estable.

Tot i que aquests règims d'estabilitat s'han basat només en el comportament del flux 
de calor, el comportament de la majoria dels altres paràmetres estadístics turbulents 
també canvia notòriament entre els tres règims.

b)  Estructura d'alguns paràmetres estadístics turbulents

En la Figura 2.14 s'observa el comportament d'alguns paràmetres estadístics 
turbulents respecte al paràmetre d'estabilitat z L , a 5.6 m d'altura. Les fronteres F1 i 
F2 calculades a partir del flux de calor s'han assenyalat amb línies discontínues.

*M u   calculada com 
0.5

2 2
*u v u

La desviació estàndard de la velocitat horitzontal del vent escalada amb la velocitat  
de fricció mostra un canvi molt lent a l'augmentar l'estabilitat mentre el règim és 
feblement estable. Per contra, en la transició el canvi és molt més ràpid notant-se 
especialment a partir de z L = 0.12. Un cop s'arriba al règim molt estable la 
variabilitat decreix una mica.

Segons Smedman (1988) aquest paràmetre experimenta un creixement important 
per sobre de z L = 0.6 i Mahrt el al. (1998) el troben entre 0.5 i 1.0, i demostren que 
aquest increment en gran part és degut a la contribució de moviments mesoescalars 
horitzontals no turbulents en les variàncies, com ja havia suggerit Högström (1990). 

Figura 2.14: Dependència respecte al paràmetre d'estabilitat z/L (en escala 
logarítmica) de: (a) la desviació estàndard de la velocitat horitzontal del 
vent escalada amb la velocitat de fricció, el mateix per a la velocitat 
vertical i la desviació estàndard de la temperatura potencial escalada 
amb l'escala de temperatura superficial, (b) el flux vertical de moment 
horitzontal i la desviació estàndard de la velocitat vertical del vent. Les 
línies discontínues indiquen les fronteres dels diferents règims. Totes les 
mesures s'han calculat a 5.6 m d'altura. Dades CIBA. 
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Bona part de la influència d'aquests moviments podria ser eliminada escollint una 
finestra més petita o filtrant les escales grans.   

Aquest paràmetre té una estructura similar en totes les alçades analitzades (no 
mostrat).

*w u

La desviació estàndard de la velocitat vertical del vent, escalada amb la velocitat de 
fricció, té una variabilitat inferior a l'anterior. En el règim feblement estable, a 
l'augmentar l'estabilitat *w u  augmenta lentament, i a partir del règim de transició 
comença a créixer de forma important (especialment per sobre de z L = 0.12). 
Aquest creixement és més destacable a 5.6 m que a nivells més alts (no mostrat). 
Com en el cas anterior, aquest creixement pot ser degut a la contribució de 
moviments mesoescalars en el càlcul. 

*

La desviació estàndard de la temperatura escalada amb el paràmetre *  (on  

* *' 'w u ) mostra un decreixement molt fort a l'augmentar l'estabilitat en el 
règim feblement estable. Després, en la transició, primer es manté constant i 
després creix (especialment per sobre de z L = 0.25) i a l'arribar al règim estable va 
creixent amb l'estabilitat però molt lentament.

La mateixa estructura es dóna en totes les altures analitzades (no mostrat).

La dependència de *  amb l'estabilitat, està influenciada per la variació de *

que a la vegada depèn del flux de calor i de la velocitat de fricció. Així el 
decreixement del flux de calor a l'apropar-se cap a la neutralitat, permet valors molt 
grans de *  en aquesta zona.

Aquesta dependència fa remarcar la complicació de la interpretació de les variables 
escalades, dificultant l'aplicabilitat de la teoria de semblança. El mateix succeeix en 
el cas de *M u .

 Flux vertical de moment horitzontal  

El flux vertical de moment horitzontal (MF) presenta un decreixement important a 
l'augmentar l'estabilitat, assolint valors molt petits en el règim molt estable. Es 
detecta lleugerament un canvi de pendent en aquest decreixement a l'entrar al règim 
de transició.

Aquesta estructura es manté en tots els nivells analitzats (no mostrat).

És interessant remarcar que aquests valors mitjans per tota la base de dades CIBA 
mostren un decreixement del flux de moment amb l'altura en tots els règims, en els 
primers metres d'aire (no mostrat).

w

La desviació estàndard de la velocitat vertical (ara sense normalitzar) presenta una 
estructura molt similar a la del flux de moment. Mahrt et al. (1998), Buenestado 
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(2003) i Heinemann (2004) apreciaven un augment d'aquest paràmetre a 
l'augmentar l'estabilitat en règim feblement estable a l'acostar-se a la frontera F1, tot 
i que aquesta estructura que mostraven aquests treballs no era ben similar, ni entre 
ells, ni entre els seus nivells d'estudi. En el cas de la base de dades CIBA, amb una  
representativitat de dades molt superior a la dels altres estudis, s'observa un 
decreixement continuat de w   a l'augmentar l'estabilitat, en tots els nivells estudiats.

c)  Grau d'estabilitat de la base de dades CIBA

Havent escollit els valors de z L = 0.06 i 1, mesurats a 5.6 m, com a valors frontera 
dels règims d'estabilitat en capa límit estable, s'ha procedit a comptar el nombre de 
dades que es troben en cada règim (pels 288 dies analitzats amb mesures de 30 
minuts, de 18:00 UTC a 06:00 UTC).

S'ha obtingut que en el 9.1% del temps l'estratificació és inestable, en el 30.3% és 
feblement estable, en el 46.7% és moderadament estable (o règim de transició) i en 
el 13.9% és molt estable.

Aquests valors indiquen que en la base de dades CIBA el 77% del temps de nit, 
l'estratificació és feblement o moderadament estable.

2.3.2  Règims d'estabilitat a SABLES 98 

La mateixa anàlisi descrita a 2.3.1 s'ha realitzat amb les dades mesurades a la 
campanya SABLES 98 durant el període 14-20 de setembre de 1998. 

Els resultats (no mostrats) indiquen un flux de calor màxim molt clar a z L = 0.06 
mesurat a 5.8 m d'altura, que situa el valor de la frontera F1, i una frontera F2 a 

z L = 1.

Amb aquestes dades el grau d'estabilitat 
de la campanya seria: el 12.1% del 
temps inestable, el 2.5% feblement 
estable, el 49.8% moderadament estable 
i el 35.6% molt estable. Dia a dia aquest 
grau d'estabilitat es veuria reflectit en la 
Figura 2.15.

Es pot veure que la proporció de casos 
amb estratificació entre moderadament i 
molt estable és molt alta (85.4%) tal com 
correspon a situacions de poc vent, 
escollides explícitament com a setmana 
estable de la campanya.

Figura 2.15: Percentatge de cada tipus 
d'estabilitat pel període 14-20 
de setembre de 1998, durant 
la campanya SABLES 98.  
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2.3.3  Règims d'estabilitat a CASES-99 

La mateixa anàlisi descrita a 2.3.1 s'ha realitzat amb les dades mesurades a la 
campanya CASES-99. 

Els resultats (no mostrats) indiquen un flux de calor màxim a z L = 0.04 mesurat a 
5.0 m d'altura, que situa el valor de la frontera F1, i una frontera F2 a z L = 1.

Amb aquestes dades el grau d'estabilitat de la campanya seria el 7.2% del temps 
inestable, el 15.5% feblement estable, el 47.0% moderadament estable i el 30.3% 
molt estable.

Es mostra que en aquesta campanya realitzada amb l'objectiu d'estudiar la capa límit 
estable, durant el 77.3% del temps l'estratificació fou entre moderadament i molt 
estable.

Resumint, l’anàlisi dels paràmetres turbulents vora el sòl, especialment el flux de 
calor, suggereixen la divisió de la capa límit nocturna en tres règims d’estabilitat: 
feblement estable, transició i molt estable. S’han pogut estimar els valors frontera 
que assenyalen els canvis d’un règim a un altre i ens permetran, al llarg d’aquesta 
memòria, associar una nit o un tros d’aquesta a un règim determinat.

2.4  Teoria de semblança local i z-less

En la secció 2.3.1b s'observava com les desviacions estàndards normalitzades 
podien tenir força variabilitat en els règims d'estabilitat feblement estable i en la 
transició, però a l'augmentar l'estabilitat la variabilitat cada vegada era més petita, ja 
que els efectes de flotabilitat s’oposen als moviments verticals. En aquesta situació 
la turbulència depèn dels processos locals i és independent de la influència directa 
de la superfície. 

El principi bàsic de la teoria de semblança local (secció 1.2.5.2b) és que les 
variables normalitzades per les escales locals Lu , L  i Lq   són funcions del 
paràmetre d’estabilitat local z  i tendeixen cap a valors constants per valors grans 
de z . Aquest límit asimptòtic de l’escalat local, anomenat z-less, succeeix en 
aquelles condicions de forta estabilitat en les quals la grandària dels remolins està 
limitada només per l’estabilitat i l’altura no és important. Nieuwstadt (1984) va 
mostrar que aquest fenomen es donava per a z >1 en variàncies i covariàncies 
normalitzades. Per altra banda, a partir d'una anàlisi teòrica va estimar els límits 
asimptòtics que s'obtindrien assumint estacionarietat, homogeneïtat horitzontal i 
negligint el transport de turbulència.  

Els gràfics de la secció 2.3.1b no mostraven aquest límit asimptòtic ja que l’interès 
es trobava en estabilitats més febles. Per això en aquesta secció s'exposarà el 
comportament d'alguns paràmetres estadístics turbulents normalitzats per a valors 
d'estabilitat grans.
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Per fer-ho s'ha utilitzat el mateix procediment 
emprat en la secció 2.3.1 però augmentant el 
nombre de trams d'estabilitat. A més, s'han 
mesclat tots els resultats obtinguts a partir de les 
mesures enregistrades a 5.6, 19.6, 49.6 o 96.6 m 
d'altura. En la Taula 2-III es mostren els trams 
d'estabilitat utilitzats i el nombre de dades 30-
minutals en cadascun. Cal notar la gran 
representativitat de dades en cada classe que 
avalen els resultats que es puguin deduir. Cal 
fixar-se sobretot que des de l'estabilitat 1.15 en 
endavant encara hi ha 5621 dades, i 
concretament 1349 a partir de z = 4, les quals 
poden oferir bons resultats referents al règim 
molt estable. L'estudi de Nieuwstadt (1984) és 
molt valuós per a estabilitats més febles, però en 
canvi té poca representativitat en estabilitats 
fortes ja que el nombre de dades amb estabilitats 
per sobre d'1 és redueix a 91, i concretament n'hi 
ha un màxim de 19 per sobre de z = 4  (la 
major part de les dades en estabilitats molt fortes 
van ser excloses durant el control de qualitat de 
les dades).

La Figura 2.16 mostra alguns dels resultats 
trobats a partir dels valors z = 0.5 (s'han extret 
els valors d'estabilitat més feble atès que les seves característiques ja s'han vist en 
la secció 2.3.1 i no proporcionen informació de z-less). En línia discontínua 
s'assenyala el valor proposat per Nieuwstadt (1984). En els gràfics de l'esquerre 
s'inclouen tots els trams des de z = 0.5 fins a z = 30 i en els de la dreta es 
mostra una subsecció del rang d'estabilitat, idèntica a la utilitzada per Nieuwstadt 
(1984). Les barres d'error mostren la desviació estàndard dels valors mitjans dins de 
cada tram d'estabilitat.

En la Taula 2-IV es compara el rang de valors trobat per a z >1 amb els d'altres 
estudis: Nieuwstadt (1984) amb dades de la torre de Cabauw (Holanda), King (1990) 
amb dades d'una torre situada a Halley (Antàrtida), Forrer (1999) amb dades d'una 
torre situada a Groenlàndia, Bange i Roth (1999) amb dades obtingudes a partir de 
vols d'helicòpter, del qual penjava un sistema de mesures i adquisició de dades 
anomenat HELIPOD, en l'àrea de Drömling (Alemània), Heinemann (2004) amb 
dades obtingudes a partir de vols amb aeronaus a Ekholm (Groenlàndia) dins la 
campanya KABEG.

D'alguns estudis solament es coneix un valor i pel cas de Nieuwstadt (1984) algun 
rang de valors s'ha extret directament de les seves figures.

Taula 2-III: Trams d'estabilitat 
utilitzats per a l’estudi de 
teoria de semblança 
local i z-less,  i nº de 
dades 30-minutals en 
cadascun.  

z nº dades 

0.001 - 0.01 788 

0.01 - 0.03 1279 

0.03 - 0.05 797 

0.05 - 0.07 632 

0.07 - 0.09 566 

0.09 - 0.15 1296 

0.15 - 0.35 2851 

0.35 - 0.65 2604 

0.65 - 1.15 2720 

1.15 - 1.5 1174 

1.5 - 2 1159 

2 - 4 1939 

4 - 6 642 

6 - 10 445 

10 - 20 224 

20 - 100 38 
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Figura 2.16: (a) Desviació estàndard de la velocitat vertical del vent escalada amb la 
velocitat de fricció local en funció de l'estabilitat local z/  per a tot el rang 
d'estabilitat.  El mateix per (b) però només pel rang d'estabilitat 0-4. Les 
línies discontínues indiquen el valor proposat per Nieuwstadt (1984). (c) i 
(d) el mateix per a la desviació estàndard de la temperatura potencial 
escalada amb l'escala de temperatura local. (e) i (f) el mateix pel 
coeficient de correlació pel moment (en la direcció del vent mitjà). (g) i (h) 
el mateix pel coeficient de transport de calor sensible. 
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w Lu

La desviació estàndard de la velocitat vertical del vent escalada amb la velocitat de 
fricció local (Figura 2.16a) mostra molt poca variabilitat i segueix el comportament de 
la teoria de semblança, és a dir, un increment per a valors d'estabilitats més petites i 
valors constants per a estabilitats grans (z-less). Aquest valor constant cau en el 
valor proposat per Nieuwstadt (= 1.4), tot i que en l'última classe s'observa una 
tendència a pujar. Com s'ha esmentat, la base de dades del CIBA permet estudiar 
un rang d'estabilitat molt més gran que l'utilitzat per Nieuwstadt, i per tal de comparar 
millor s'ha representat el mateix però només en el tram de z = 0.5 fins a z = 3 
(Figura 2.16b), on en aquesta zona els valors obtinguts es troben lleugerament per 
sota del valor proposat per Nieuwstadt.

Els valors obtinguts s'ajusten totalment als d'altres estudis (Taula 2-IV). Només els 
de Bange i Roth (1999) són un xic més alts.   

L

En el cas de la desviació estàndard de la temperatura potencial escalada amb 
l'escala de temperatura local s'observa una variabilitat molt gran entre els diferents 
trams d'estabilitat comparant amb el cas de la velocitat vertical, com s'havia 
comentat en la secció 2.3.1b. Mentre Nieuwstadt (1984) proposava un valor de 
saturació a 3.0, tot i que les seves dades indicaven valors d'entre 3.3-4.8, les dades 
del CIBA indiquen un valor del paràmetre estudiat proper a 5.5 per a estabilitats 
z < 3.0, tot i que mostren que aquest valor va decreixent i assoleix un valor de 3.8 
en l'últim tram d'estabilitat.

Taula 2-IV: Rang de valors, aproximat, assolit pels paràmetres definits en la Figura 
2.16 per a estabilitats superiors a 1, per a diferents treballs d'anàlisi de la 
capa límit estable. z  indica el rang d'estabilitat analitzat en cada treball.  

w Lu L uwr wr z

Nieuwstadt (1984) 1.4-1.9 3.3-4.8  0.24 0-5 

King (1990), torre, Antàrtida 1.4-1.6 2.5 0.3 0.3-0.4 0-2 

Forrer (1999), torre, Groenlandia 1.4 1.8 0.3 0.4-0.5 0-2 

Bange i Roth (1999), helicòpter, 
Alemània 

1.5-1.7 4.8-6.0   7-25 

Heinemann (2004), aeronau, 
Groenlandia 

1.2-1.6 4.5-7.3 0.15-0.30 0.1-0.2 0-25 

CIBA - aquest estudi 1.2-1.5 3.8-6.0 0.14-0.23 0.15-0.19 0-30 
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Els valors obtinguts comparen molt bé amb els obtinguts per Nieuwstadt (1984), 
Bange i Roth (1999) i Heinemann (2004), i en canvi són superiors als obtinguts per 
King (1990) i Forrer (1999).

uw M wr MF

El coeficient de correlació pel moment uwr   mostra poca variabilitat en els diferents 
trams d'estabilitat, decreixent suaument i tendint cap a 0.15. Aquest valor és inferior 
al trobat per King (1990) i Forrer (1999) els quals treballaven amb un rang 
d'estabilitat molt més curt, i en canvi s'ajusta molt més als valors obtinguts per 
Heinemann (2004) utilitzant un rang similar al nostre estudi.  

w wr HF

El coeficient de correlació pel transport de calor sensible ( wr ) assoleix un valor 
d'entre 0.15 i 0.19 per a estabilitats molt fortes. Aquests valors altra vegada són 
inferiors als trobats per Nieuwstadt (1984), King (1990) i Forrer (1999), i en canvi 
s'ajusten molt més als valors obtinguts per Heinemann (2004) utilitzant un rang 
similar al nostre estudi.  

En resum es pot dir que els paràmetres turbulents normalitzats segueixen molt bé 
les prediccions d'escalat local i estratificació z-less. Comparant amb els resultats 
teòrics trobats per Nieuwstadt (1984), hi ha moltes hipòtesis de les pressuposades 
(estacionarietat, homogeneïtat horitzontal i transport turbulent negligible) que en un 
moment o altre s'han infringit, però el comportament general de les dades mostra la 
solidesa del concepte d'escalat local. Ja que el rang d'estabilitat en la base de dades 
del CIBA és considerablement més ampli que el d'altres estudis previs, aquests 
resultats es poden considerar com una extensió per a estabilitats molt fortes.

2.5  Perfils verticals de variables turbulentes

En la secció anterior s'ha demostrat que l'escalat local en termes de moment i flux de 
calor locals és una bona eina per fer una descripció aproximada de la turbulència en 
condicions estables. De totes maneres, l'aplicació directa i pràctica de l'escalat local 
és limitada, ja que usualment es requereixen perfils de variables turbulentes. 
L'escalat local pot produir aquests perfils només si es coneix la distribució vertical 
dels fluxos de calor i moment. D'aquí que en aquesta secció es parlarà d'aquests 
perfils verticals.

Nieuwstadt (1984) i Lenschow et al. (1988a), (a partir d'aquí N84 i L88), i suposant la 
capa límit estable en estat estacionari, van deduir unes lleis pels perfils verticals dels 
fluxos de moment i calor descrits com:  

0.5
2 2

2
*

' ' ' '
1

au w v w z

u h
 (2-5) 



Caracterització de la capa límit estable nocturna 69

' '
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w z

hw
 (2-6) 

on l'altura està normalitzada amb l'altura de la capa límit estable, i a  i b  són 
constants   (a =1.5 i b=1 per N84, i a =1.75 i b=1.5  per L88).

I els perfils verticals de les variàncies i de l'energia cinètica turbulenta  s'expressarien 
com (Nieuwstadt, 1984, 1985):
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on uC  = 4.2, vC  = 2.9, wC  = 2.0, eC  = 4.6, C  = 3, 2C  = 1.5, 2C  = 0.25  per N84,  

uC  = 4.5, vC  = 4.5, wC  = 3.1, eC  = 6, C  = 2, 2C  = 1.75, 2C  = 0.625  per L88.

Desafortunadament la capa límit nocturna real rarament és estacionària, sinó que els 
fluxos turbulents acostumen a ser funció del temps. De totes maneres, l'escala de 
temps de la turbulència és generalment molt més petita que l'escala de les variables 
mitjanes i sembla possible, que en una situació on la capa límit canviï molt 
lentament, els fluxos turbulents no se separin gaire dels perfils estacionaris.

Tornant a observar les nits 20-21/3/2003 i 28-29/5/2003, analitzades en la secció 
2.2, es pot veure clarament la diferència en l'evolució de les dues nits. Es comentava 
que en la primera nit els perfils de temperatura i vent s'ajustaven fàcilment a perfils 
logarítmics o lineals i en canvi en la segona ja no era tan senzill. En la primera nit la 
direcció del vent era pràcticament constant, i en la segona variava molt. En la 
primera nit els fluxos turbulents, en general, decreixien amb l'altura i en canvi en la 
segona adoptaven estructures diferents (creixent, decreixent, amb màxims o mínims 
en el centre) i canviant pràcticament cada 5 minuts. Amb aquest exemple es veu clar 
que l'intent de definir un perfil vertical característic d'un paràmetre turbulent només 
pot ser factible en situacions com les de la primera nit.

Per això en aquesta secció s'estimaran els perfils verticals d'algunes variables 
turbulentes, però en condicions de turbulència sostinguda (oposada a turbulència 
intermitent). Per fer aquesta anàlisi s'ha treballat amb la base de dades del CIBA 
(setembre 2002- juny 2003) utilitzant les mateixes dades de les seccions anteriors 
(càlculs 5-minutals, i després fer la mitjana amb períodes de 30 minuts, de 18:00 a 
06:00 UTC).

Com s'ha argumentat, es consideraran només els casos amb turbulència contínua; 
en la pràctica aquesta restricció implica una capa límit amb vents de moderats a 
forts. En el nostre cas s'ha imposat que el vent a 2.2 m sigui superior a 3.0 m/s. 
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També s'han exclòs aquelles situacions dominades per ones de gravetat. Per això 
s'han escollit aquelles observacions en les quals la variància de la velocitat vertical 
decreixia amb l'altura. Aquest criteri s'ha basat en l'estudi de de Baas i Driedonks 
(1983), el qual mostrava perfils no decreixents amb l'altura en situacions de forta 
influència d'ones de gravetat.  

El conjunt final de dades a analitzar està format per 233 mitges hores. Tot i així, 
aquestes dades poden encara contenir alguna contribució d'ones de gravetat o 
d'altra tipus de fenòmens d'escala més gran a la de la turbulència i que s'ha de tenir 
present en l'estudi.

Per poder dibuixar els perfils en funció de z h , primer cal calcular l'altura de la capa 
límit estable. Aquest paràmetre s'ha estimat com aquella altura en la qual els fluxos 
s'esvairien. Considerant els valors obtinguts a les altures 5.6, 19.6, 49.6 i 98.6 m 
AGL, s'ha calculat utilitzant regressió lineal on s'esvairia el flux de calor i on 
s'esvairia la variància de la velocitat vertical, i s'ha fet la mitjana de les dues altures 
trobades per minimitzar possibles errors i dependències no lineals. Amb aquests 
valors cada dada turbulenta té la seva z h  associada. És important recalcar que el 
valor d'h  calculat amb d'altres criteris podria fer variar notablement els resultats 
d'aquesta secció.  

S'han agafat classes de 0.1 en 0.1 z h  i s'ha calculat la mitjana i desviació de 
resultats de cada variable turbulenta en cada classe. Fins a un valor de 0.55 z h  els 
resultats tenen molt bona representativitat estadística, fins a 0.75 z h  la 
representativitat és acceptable, però en la part superior els resultats no són gaire 
representatius estadísticament; caldrien mesures turbulentes a més altura per poder 
afirmar els resultats obtinguts per sobre de 0.75 z h .

La Figura 2.17 mostra els perfils verticals d'algunes variables normalitzades. Els 
punts i les barres d'error representen la mitjana de valors i la desviació estàndard 
dins de cada interval z h . En la Figura 2.17a també s'indica el nombre de mesures 
en cada interval. Els perfils de color vermell i verd indiquen les funcions calculades 
per N84 i L88, respectivament, considerant estat estacionari. 

Les observacions pel flux de moment (Figura 2.17a), fins a 0.65 z h , concorden molt 
bé amb l'expressió (2-5). El coeficient de correlació generalitzat 2r  que compara 
aquests resultats amb els de N84 és de 0.97, i amb els de L88 de 0.93. La dispersió 
d'aquestes dades és raonable i ens permet dir que en una capa límit estable com 
l'estudiada (  tradicional), el flux de moment decreix continuadament amb l'altura 
amb una proporcionalitat del tipus N84 o L88. A diferència del què es dedueix 
teòricament d'una situació estacionària, el flux de moment no s'esvaeix 
completament a l'arribar al sostre de la capa límit sinó que la cisalla que pugui 
existir-hi encara permet la generació de turbulència.  

El flux de calor (Figura 2.17b) s'ajusta totalment als resultats predits per L88, amb un 
perfil amb curvatura positiva, és a dir, amb un pendent que creix amb l'altura. La 
curvatura positiva està lligada a l'existència de refredament radiatiu durant la nit, i 
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també fou trobada per Caughey et al. (1979). [ 2r = 0.99 al comparar els valors 
experimentals amb els resultats teòrics de L88 considerant tota la capa, i 2r = 0.85 al 
comparar amb N84.] 

La variància de la velocitat vertical del vent (Figura 2.17c) segueix la tendència 
expressada per l'equació (2-7), ajustant-se més bé al perfil proposat per N84 però 
amb valors més petits pràcticament en tota la capa (la diferència entre valors pot ser 
en part deguda al mètode de càlcul d'h). Vora el sòl les observacions tendeixen cap 
a un valor d'1.5, inferior al 2.0 (N84) o al 3.1 (L88) del cas estacionari; un aspecte 
molt semblant al del CIBA, amb valor aproximat a 1.5, fou observat a Groenlàndia 
(Heinemann, 2004).

Figura 2.17: (a) Perfil vertical del flux vertical de moment horitzontal (MF) escalat amb 
el seu valor al nivell més baix (5.6m). L'altura està normalitzada utilitzant 
l'altura de la capa límit estable. Els punts, les barres d'error i el números 
representen la mitjana de valors, la desviació estàndard i el nombre de 
mesures dins de cada interval z/h, respectivament. Els perfils de color 
vermell i verd indiquen les funcions calculades per Nieuwstadt (1984) i 
Lenschow et al. (1988a), respectivament, considerant estat estacionari.  

 El mateix per (b): el flux vertical de calor (HF), (c): la variància de la 
velocitat vertical del vent i (d): l'energia cinètica turbulenta ((c) i (d) 
escalades amb la velocitat de fricció al quadrat al nivell més baix). 
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L'energia cinètica turbulenta (Figura 2.17d), en canvi, en la meitat inferior de la capa 
s'ajusta molt millor a la funció proposada per L88. En la meitat superior els valors de 
l'energia cinètica turbulenta són més grans que els deduïts teòricament indicant altra 
vegada que la cisalla a nivells alts indueix turbulència que no queda totalment 
esvaïda a l'arribar al sostre de la capa.  Per altra banda, pel fet d'haver utilitzat el 
mètode de Reynolds per al càlcul de tots els paràmetres turbulents, és possible, que 
part de l'energia d'aquests nivells correspongui a fenòmens d'escales més grans que 
l'escala de la turbulència (adveccions, ones, ..).

La variància de la temperatura potencial escalada respecte a l'escala de temperatura 
al quadrat (no mostrada) presenta una dispersió molt gran en els resultats. Solament 
es pot concloure que aquest paràmetre decreix amb l'altura, tendint a esvair-se en el 
sostre de la capa.

Recapitulant, en aquesta secció s'ha pogut comprovar que, en una capa límit 
estable nocturna amb vents moderats o forts, els perfils dels fluxos turbulents 
normalitzats i les variàncies normalitzades s'ajusten a funcions potencials, però amb 
canvis respecte a les funcions predites per a estat estacionari, però que concorden 
molt bé amb els perfils trobats en altres estudis. L'atmosfera quasi mai és 
estacionària i els valors observats acostumen a estar propers però no exactament a 
sobre de la corba d'estacionarietat de N84 o L88.  

2.6  Conclusions

En aquest capítol s’han analitzat dues nits de la base de dades CIBA ben diferents. 
La primera (20-21/3/2003), amb vents de moderats a forts, mostra unes 
característiques definides com a tradicionals: vent creixent amb l’altura, estratificació 
tèrmica estable en tota la capa, turbulència sostinguda decreixent amb l’altura, flux 
vertical de calor descendent, ... La distribució espectral de les components del vent i 
de la temperatura mostra un subrang inercial molt marcat, i una bretxa espectral 
variant entre 4 i 10 minuts que dóna validesa als càlculs dels paràmetres estadístics 
turbulents utilitzant el mètode de Reynolds.  

La segona nit (28-29/5/2003), amb vent fluix a tots els nivells, és una nit 
d’estratificació molt estable, d’estructura complicada i poc tradicional. El vent sovint 
mostra un màxim a nivells baixos, l’estratificació tèrmica de la capa és molt forta, la 
turbulència és esporàdica i sovint es presenta en forma de turbulència elevada. A 
més durant la nit l’arribada d’un corrent de densitat inestabilitza completament la 
capa. La distribució espectral no mostra un subrang inercial gaire clar, indica gran 
activitat dels remolins d’escales grans i no es detecta cap bretxa espectral, i per tant, 
pot ser que els paràmetres estadístics calculats pel mètode de Reynolds incloguin 
l’energia associada a escales més grans que les de la turbulència.  

L’anàlisi dels paràmetres turbulents vora el sòl, especialment el flux de calor, 
suggereixen la divisió de la capa límit nocturna en tres règims d’estabilitat: feblement 
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estable, transició i molt estable. S’han pogut estimar els valors frontera que 
assenyalen els canvis d’un règim a un altre i s’ha obtingut que les nits de la 
campanya de SABLES 98 en un 85.4% del temps foren entre moderadament i molt 
estables, les de CASES-99 també en un 77.3%, i en canvi, el conjunt de les nits de 
la base de dades CIBA presenta un rang d’estabilitats més ampli. 

Tots els paràmetres turbulents amb escalat local segueixen molt bé l’estratificació z-

less a estabilitats fortes. La base de dades CIBA, amb un rang d’estabilitat molt més 
ampli que el d’altres estudis previs, ha permès mostrar la validesa d’aquesta teoria.

Per últim, s'ha pogut comprovar que, en una capa límit estable nocturna amb vents 
moderats o forts, els perfils dels fluxos turbulents normalitzats i les variàncies 
normalitzades s'ajusten a funcions potencials que concorden molt bé amb els perfils 
trobats en altres estudis. L'atmosfera quasi mai és estacionària i els valors observats 
acostumen a estar propers però no exactament a sobre de la corba d'estacionarietat 
de N84 o L88.
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Capítol 3 

Fenòmens típics observats en la 

capa límit estable nocturna 

En aquest capítol s'analitzen en detall alguns fenòmens típics observats en la capa 
límit estable nocturna. Per una banda s'analitzen les característiques dels màxims de 
vent a nivells baixos generats sobre el CIBA, fent especial èmfasi en la turbulència 
creada en la part de sobre del màxim de vent, ja que és un aspecte poc estudiat. Per 
altra banda s’investiga en el comportament de les capes esglaonades observades 
durant la campanya SABLES 98. I per últim s’observen diferents casos de 
turbulència intermitent a partir dels quals es detectaran ones de gravetat i ones de 
Kelvin-Helmholtz.

3.1  Màxim de vent a nivells baixos (Low Level Jet, LLJ) 

3.1.1  Descripció de la generació del LLJ 

Durant la nit, en condicions de cel clar i amb situacions sinòptiques de vents febles,  
sobre el terra es forma un màxim de vent a nivells baixos anomenat low-level jet

nocturn (LLJ). Aquest vent pot persistir durant bona part de la nit i arribar a assolir 
valors significativament supergeostròfics. 

Per a la formació d'aquest màxim de vent a nivells baixos hi poden haver moltes 
causes i a vegades superposades. Per una banda, els gradients horitzontals de 
temperatura fan variar el vent geostròfic amb l'altura i és el gradient de pressió 
resultant qui afavoreix la formació d'un màxim de vent a nivells baixos. Aquest canvi 
en el gradient pot estar associat a l'escalfament i refredament de l'aire per sobre el 
terreny amb pendent (Holton, 1967; Mahrt, 1981a), als diferents escalfaments del sòl 
en terrenys heterogenis (Wu i Raman, 1997), a la brisa de terra i mar (Källstrand, 
1998), entre d'altres factors. 

Per altra banda, la força de Coriolis indueix una oscil·lació inercial en el vent fent-lo 
girar al voltant del valor geostròfic, tal com va explicar Blackadar (1957), assolint-se 
valors supergeostròfics. El mecanisme de Blackadar prescriu que una inversió de 
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superfície desenvolupant-se, desacobla els vents per sobre la inversió dels vents de 
superfície, generant-se oscil·lacions inercials per sobre la inversió; en el moment que 
aquestes oscil·lacions s'alineen amb el vent geostròfic es forma una estructura de 
LLJ, de valor supergeostròfic en el màxim. Aquest mecanisme, per exemple, és el 
més pronunciat en la formació del LLJ en les extenses planures d'EUA tal com està 
documentat a Zhong et al. (1996), tot i que Whiteman et al. (1997) distingeix entre 
els LLJ que estan formats bàsicament per aquest mecanisme i els que estan 
associats a aire fred darrera dels fronts freds.

Conèixer el comportament dels màxims de vent en nivells baixos és important per a 
les seves aplicacions de generació d'energia eòlica, i per als estudis de transport i 
dispersió de contaminants (Banta et al., 1998). A més, la cisalla associada afecta als 
intercanvis entre superfície i atmosfera (Darby et al., 2002), i alguns estudis han 
trobat correlació entre aquests màxims de vent i episodis de pluges fortes i fortes 
tempestes (Arritt et al., 1997; Wu i Raman, 1998).

Diversos estudis suggereixen que la turbulència elevada pot ser generada per la 
cisalla associada al màxim de vent just sobre la capa d'inversió superficial on 
l'estratificació és més feble (Mahrt et al., 1979; Smedman, 1988; Smedman et al., 
1993) i pot induir un transport de turbulència, calor i/o contaminants cap avall, 
esporàdic o intermitent (Smedman, 1988; Parker i Raman, 1993; Banta et al., 2002). 

En aquest estudi (corresponent a Conangla i Cuxart, 2005) s'ha intentat aprofundir 
en la turbulència generada en la part de dalt del LLJ. Per fer-ho, s'analitzaran i 
descriuran les característiques dels màxims de vent a nivells baixos observats a 
partir dels sondatges obtinguts en la campanya experimental SABLES 98 (secció 
3.1.2). En la secció 3.1.3, donat que en el mateix lloc on es va desenvolupar la 
campanya SABLES 98 des de setembre de 2001 es mesura de forma contínua la 
turbulència fins a 96.6 m AGL,  i que aquesta altura en algunes situacions està per 
sobre del nas del màxim de vent a nivells baixos, s'analitzarà la turbulència en 
situacions de màxim de vent generat.  

3.1.2  Màxim de vent a nivells baixos observat a SABLES 98

a) Sondatges amb màxim de vent

En la secció 2.1.2 s'ha descrit la campanya experimental SABLES 98. El grau 
d'estabilitat del període S de la campanya fou en un 85.4% entre moderadament 
estable i molt estable (secció 2.3.2).  Durant aquestes nits, el globus captiu va estar 
operant de forma continuada.  

Es disposa de 61 sondatges, dels quals se n'han seleccionat 49 per la seva qualitat 
de mesures.  Tots aquests sondatges superen els 400 m AGL d'altura explorada i 
molts d'ells fins més amunt dels 800 m. La primera dada que disposen en tots els 
casos està per sota dels 9 m i en un 88% dels casos per sota de 5 m sobre el terra. 
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Els primers metres estan explorats amb molta resolució, amb uns intervals que 
oscil·len entre 1 i 7 m en la majoria dels casos (86% dels sondatges). 

Observant els perfils verticals de vent en els sondatges escollits, s'observa que en 
28 sondatges (57%) apareix un màxim de vent a nivells baixos ben definit. Per 
identificar el màxim de vent s'ha fet visualment, imposant el criteri de Stull (1988) o el 
d'Andreas et al. (2000), que defineixen el màxim de vent a nivell baix com un màxim 
de velocitat del vent que mostra un decreixement de com a mínim 2 m/s en els 
nivells verticals per sobre i per sota del pic de vent.

Banta et al. (2002) consideren un llindar d’1.5 m/s pels perfils de sondatges. En 
aquest estudi s'ha adoptat aquest criteri pels màxims de vent situats per sota dels 40 
m AGL, en els quals, i donada la seva proximitat al terra, el criteri de 2 m/s en la part 
de sota el màxim de vent faria excloure algun d'aquests casos i en canvi el criteri d’ 
1.5 m/s els manté; visualment, es veu que són màxims de vent d'interès per a aquest  
estudi i cal incloure'ls.

b) Característiques del màxim de vent 

L'aspecte dels màxims de vent és molt similar. En la Figura 3.1 s'observen alguns 
d'aquests perfils i es pot constatar que, tot i variar l'altura en la qual s'assoleix el 
màxim i el valor d'aquest màxim, els perfils tenen una forma similar. 

Una anàlisi de l'altura on s'assoleix el màxim de vent i la seva velocitat i direcció es 
mostra en la Figura 3.2. L'altura del màxim de vent oscil·la entre 21 i 137 m AGL, 
essent en un 21.5% dels casos entre 80 i 90 m. La velocitat del màxim de vent varia 
entre 3.5 i 11.5 m/s, essent en un 25% dels casos entre 7 i 8 m/s. La direcció del 
màxim de vent varia entre 25o i 125o (de nord-nord-est a est-sud-est), però en un 

Figura 3.1: (a) Alguns dels perfils amb màxim de vent a nivells baixos, obtinguts a 
partir dels sondatges amb globus captiu durant el període S de SABLES 
98. (b) Temperatura potencial corresponent als mateixos llançaments. 
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43% dels casos es troba entre 80o i 100o, totalment de direcció est, i sense variar al 
llarg de la nit. 

S'han fet intents de buscar correlacions entre la velocitat del vent i l'altura, l'hora, la 
direcció, ... però en tots els casos la correlació és tant baixa que qualsevol conclusió 
que se'n tragués seria poc justificada.  

c) Característiques d'un perfil tipus 

Per obtenir més informació dels perfils verticals de màxim de vent a nivells baixos i la 
relació que pugui existir entre diferents variables, s'ha construït un perfil tipus. 

Els 28 sondatges amb màxim de vent a nivells baixos s'han normalitzat respecte a 
l'altura on s'assoleix aquest màxim hLLJ.  Interpolant en intervals de 0.1·z/hLLJ, i fent la 
mitjana dels 28 sondatges s'han representat gràficament totes les característiques 
d'un perfil tipus amb màxim de vent a nivells baixos, tal com es mostra en la Figura 
3.3. Aquest perfil tipus o perfil mitjà, tot i la seva desviació, conté molta informació de 
com són els màxims de vent en el CIBA. La Figura mostra el perfil vertical tipus de la 
velocitat del vent, la direcció, la temperatura potencial, la freqüència de Brunt-Väisälä 
elevada al quadrat i el nombre de Richardson de forma. S'ha representat el perfil 
mitjà en línia contínua i la desviació estàndard en línia discontínua.  
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Figura 3.2: Histogrames de l'altura on 
s'assoleix el màxim de 
vent a nivells baixos, 
velocitat del vent en el 
màxim i direcció del vent
en aquest màxim. Dades 
obtingudes a partir dels 
perfils de vent amb LLJ, 
dels globus captius del 
període S de SABLES 98. 
En l'eix vertical es mostra 
el percentatge de perfils, 
trobats en cada interval 
dels expressats en l'eix x. 
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La temperatura potencial s'ha calculat utilitzant la pressió estàndard de l'àrea (920 
hPa) en comptes del valor de 1000 hPa que s'acostuma a utilitzar per conveni. 

S'han estimat els valors de la freqüència de Brunt-Väisälä al quadrat ( 2
BVN ) i el 

nombre de Richardson de forma BR , amb els valors de vent i temperatura donats en 
cada sondeig. Aquests paràmetres s'han definit com (Stull, 1988):  
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Figura 3.3: Perfil tipus construït a partir dels 
perfils individuals amb LLJ obtinguts 
dels sondatges amb globus captiu 
de SABLES 98. Mitjana (línia 
contínua) i desviació (línia discon-
tínua) de: (a) velocitat del vent, (b) 
direcció, (c) temperatura potencial,
(d) freqüència de Brunt-Väisälä 
elevada al quadrat i (e) nº de 
Richardson de forma. 
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on g és l'acceleració de la gravetat, 0  és la temperatura potencial mitjana, i , z

i U són els increments de temperatura potencial, altura i velocitat del vent entre els 
diferents nivells on hi ha dades observades. Dels perfils obtinguts també s'ha 
calculat el perfil tipus, tal com es mostra en la Figura 3.3(d,e). 

És interessant notar els següents aspectes: 

- El perfil tipus de vent (Figura 3.3a) mostra un màxim de 7.2 m/s, notant-se 
clarament la diferència de 2 m/s respecte a nivells superiors i inferiors a aquest 
màxim, tal com requereix el criteri de selecció de màxims de vent a nivells baixos. 
Els valors de 5.2 m/s s'assoleixen a 0.42·hLLJ i 1.77·hLLJ.

- La direcció del vent (Figura 3.3b) és de l'est fins més amunt de 2.5·hLLJ., és a dir, no 
hi ha gaire canvi en la direcció del vent respecte a l'altura, ni al llarg del temps. Això 
sembla que està indicant que aquest màxim de vent és d'origen orogràfic més que 
d'origen inercial.

A la part de dalt del màxim de vent, quan el vent ja és molt feble i l'estratificació és 
molt neutra, s'observa un gir en la direcció del vent mitjà cap al nord-est, però amb 
una desviació estàndard  molt més gran. 

- La temperatura potencial (Figura 3.3c) mostra un gradient mitjà significatiu per sota 
el LLJ d'aproximadament 2.3 K (les dimensions del gradient són oC o K ja que z/hLLJ

és adimensional), i més gran vora el sòl (d'aproximadament 3.6 K). A una altura per 
sobre del màxim de vent, d'aproximadament 1.6·hLLJ, el refredament de la capa 
esdevé petit i constant amb l'altura ( 0.7 K); aquesta altura és molt propera als 1.4 i 
1.5·hLLJ trobats per Mahrt et al. (1979). 

Observant la zona on hi ha el nas del màxim de vent es veu un canvi més pronunciat 
en el gradient de temperatura potencial. Aquest comportament és similar al dels 
màxims de vents formats per oscil·lacions inercials; segons Blackadar (1957), ja que 
les amplituds de les oscil·lacions inercials són més grans just per sobre de la inversió 
de superfície, el màxim de vent es formarà amb el màxim just per sobre de la 
inversió.

- Aquest canvi més pronunciat en el gradient de temperatura potencial a l'altura del 
màxim de vent es veu molt més clar en el pic que s'observa en la freqüència de 
Brunt-Väisälä elevada al quadrat (Figura 3.3d). Per la pròpia definició de 2

BVN ,
quant més gran sigui el gradient de temperatura més gran serà el valor de 2

BVN . Tal 
com s'ha calculat 2

BVN , el valor en un determinat nivell z és el resultat de comparar 
aquest nivell amb el següent nivell superior, així doncs, un màxim en el nas del 
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màxim de vent manifesta que aquest fort gradient de temperatura potencial assoleix 
un màxim just a partir del seu nas. 

Els valors de 2
BVN  són positius en tot el perfil tipus indicant estabilitat en tota la 

capa. Només a la part superior del màxim de vent, per sobre els 1.4·hLLJ i en la zona 
corresponent a desviació estàndard negativa es poden assolir moments 
d'inestabilitat en casos marginals. 

Si per definició, la freqüència d'ona per a ones internes a una altura z ha de ser 
inferior a la freqüència de Brunt-Väisälä (Stull, 1988), es pot observar que els rangs 
de freqüències permeses seran més grans prop del terra i en el nas del màxim de 
vent. En canvi, per sobre del màxim de vent, en aquesta capa residual d'estratificació 
més neutra, el desplaçament vertical de les ones no és permès.  

- En la Figura 3.3e, on hi ha representat el perfil del nombre de Richardson de forma 

BR , s'han remarcat amb una línia extra l’altura del màxim de vent i el valor de BR =
0.5. Com s’ha comentat en el capítol 1, el valor de cRi  = 0.25 s'aplica només per a 
gradients locals, no per a diferències finites. En el cas de RB és molt més apropiat 
considerar un valor més gran del 0.25 com a valor crític; és típic utilitzar un BcR  = 0.5 
(o fins i tot d'1) per predir l'ocurrència o no de turbulència (Mahrt, 1981b; Stull, 1988). 

Observant el perfil tipus de BR  es pot notar que prop del terra hi ha una gran 
dispersió en els resultats. Diversos perfils individuals presenten capes primes amb 
valors de BR inferiors a 0.5, combinades amb capes primes de BR  superiors a 0.5, 
donant-se aquesta forta dispersió en els resultats del perfil mitjà.

Cal destacar el valor màxim de BR  just en el nas del màxim de vent, indicant que 
precisament a aquesta altura encara hi ha molta estabilitat i la cisalla està limitada. 
Aquest valor mostra poca probabilitat de turbulència, coincidint amb el resultat de 
Mahrt et al. (1979).

Per sobre i per sota del màxim de vent el nombre de Richardson es fa més petit però 
en cap dels casos el perfil mitjà assoleix valors inferiors a 0.5. És difícil, a partir 
d'aquest resultat, deduir el què passa just per sota del màxim de vent. Si bé el perfil 
mitjà no indica cap possibilitat d'existència de turbulència, la dispersió en els 
resultats és tan gran que no se'n pot treure cap conclusió fiable.  

En canvi, just a una altura d'entre 2 i 3 vegades l'altura del màxim de vent, existeix 
una zona, amb una petita dispersió en els resultats, on BR  és inferior a 0.5, que 
indica que probablement la turbulència per sobre del màxim de vent ha de ser 
màxima just a aquesta altura. 

Smedman et al. (1993) van fer un estudi, amb mesures d'aeronau, del màxim de 
vent a nivells baixos observat sobre el mar Bàltic; van estimar el balanç d'energia 
cinètica turbulenta i van trobar un mínim de producció d'energia just en el nas del 
màxim de vent i un màxim de producció d'energia per cisalla a altures similars a les 
que s'han obtingut en els perfils individuals de SABLES 98 o en el perfil tipus. 
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3.1.3  Evidència experimental de turbulència generada a la part 
de dalt del màxim de vent a nivells baixos a partir de la 
base de dades CIBA

En la secció anterior s'ha vist que els perfils de globus de SABLES 98 mostraven,  
indirectament, mínima turbulència en el nas del màxim de vent i possibilitat de 
turbulència per sobre d'aquest màxim, preferentment entre 2 i 3 vegades l'altura del 
màxim de vent. Però la gran indeterminació associada al nombre de Richardson de 
forma no permet treure'n conclusions fermes. 

Desafortunadament en la campanya SABLES 98 no es va poder mesurar la 
turbulència per sobre dels 32.0 m, i manquen mesures directes per poder aprofundir 
en l'afirmació d'en quina zona hi ha turbulència per sobre el màxim de vent. 

Després de 1998 no s'ha tornat a fer cap campanya experimental amb llançament de 
globus captiu en el CIBA, però -com s'ha comentat en la secció 2.1.4- des del 
setembre de 2001 la torre meteorològica de 100 m està totalment reinstrumentada 
registrant mesures de turbulència, utilitzant anemòmetres sònics a 5.6, 19.6, 49.6 i 
96.6 m AGL. 

Atès que en el període S de SABLES 98 en força ocasions es va poder observar el 
màxim de vent per sota els 100 m AGL, s'ha decidit esbrinar com és la turbulència 
generada al voltant d'un màxim de vent format per sota dels 100 m.

a)  Dades analitzades

Per fer aquesta anàlisi, s'ha seleccionat el període de setembre de 2002 a juny de 
2003, utilitzant les dades generades des de les 18:00 UTC a les 06:00 UTC. Totes 
les dades han estat sotmeses a control de qualitat i s'han eliminat els dies que 
contenien algun tipus d'error. 

S'han calculat els paràmetres estadístics turbulents (variàncies, covariàncies i TKE) 
amb períodes de 5 minuts, i després s'ha calculat la mitjana dels resultats amb 
períodes de 30 minuts per tal de reduir l’error. També s’ha calculat la mitjana de 
totes les dades convencionals amb períodes de 30 minuts. 

En total s'han analitzat 6912 blocs de dades 30 minutals, corresponents a 288 dies. 
Malauradament en aquestes dates no hi ha sondatges de globus captiu disponibles, 
contràriament a la situació de SABLES 98.

b) Criteri de selecció del màxim de vent

Els perfils verticals de vent fins a 100 m sobre el terra s'han obtingut emprant les 
dades 30 minutals de tots els nivells dels quals es disposava de dades de mòdul de 
vent (2.2, 5.6, 9.6, 19.6, 34.6, 49.6, 74.6, 96.6 i 98.6 m AGL) després de constatar la 
bona correspondència entre els diferents tipus de sensors de vent.  

Observant aquests perfils, s'ha pogut veure que per sobre de 34.6 m es donen força 
situacions de màxim de vent (LLJ). Per poder disposar de dades turbulentes per 
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sobre del màxim de vent format s'han analitzat els casos en els quals el màxim de 
vent es produïa a 34.6, a 49.6 o a 74.6 m d'altura. 

L'elecció de perfils s'ha fet imposant restriccions importants: 

i) El vent a 2.2 m ha de ser inferior a 2 m/s, per assegurar que sigui una situació de 
bon temps comparable a les obtingudes a SABLES 98.

ii) Per garantir que la forma del perfil de vent sigui la típica de màxim de vent a 
nivells baixos s'ha imposat que el vent en el màxim sigui 2 m/s més gran que el vent 
a 2.2 m (3 m/s en el cas de màxim a 74.6 m). 

iii) El vent a 98.6 m ha de ser 1 m/s inferior al vent del màxim (0.5 m/s en el cas de 
màxim a 74.6 m donada la proximitat de nivells).

Aplicant aquest criteri s'han obtingut 33 perfils amb màxim de vent a 34.6 m , 89 amb 
el màxim a 49.6 m i 31 amb el màxim a 74.6 m AGL. La forta restricció imposada ha 
reduït considerablement el nombre de casos amb màxim de vent, però a canvi es pot 
treballar amb perfils de forma típica de màxim de vent a nivells baixos, molts similars 
als de SABLES 98. 

S'ha verificat que tots els dies en els quals s'ha format un màxim de vent d'aquestes 
característiques, i és una mica persistent, corresponen a situacions sinòptiques 
similars, amb poc gradient bàric, i nucli d'alta pressió situat a l'atlàntic, a l'oest de la 
Península Ibèrica, i que són semblants a les donades en el període S de SABLES 
98.

Aquest màxim de vent, en la majoria de casos (77.1%) es forma a partir de les 01:00 
UTC (en particular es donen un 40.5% dels casos entre les 03:00 UTC i les 05:00 
UTC).

c) Característiques dels perfils amb 

màxim de vent

Una mostra de la forma d'aquests perfils 
es veu en la Figura 3.4 en la qual s'ha 
representat la mitjana de tots els perfils 
que presenten un màxim de vent a 49.6 
m. En abscisses s'ha representat el vent 
donat per cada sensor normalitzat 
respecte al valor de vent en el nas del 
màxim. En el gràfic s'ha afegit la 
desviació estàndard d'aquesta velocitat 
normalitzada, dibuixant les barres 
d'error, en comptes d'incloure totes les 
dades per tal de fer més clara la 
presentació.

Es pot veure que el perfil té una forma 

Figura 3.4: Mitjana de la velocitat del vent
escalada respecte al valor 
màxim i desviació estàndard 
quan hi ha un màxim de vent 
a 49.6 m AGL en la base de 
dades CIBA. 
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típica de màxim de vent. La desviació estàndard no és gaire gran, donant fiabilitat als 
resultats.

Utilitzant el mateix mètode per visualitzar el màxim de vent a 34.6 o a 74.6 m, 
s'obtenen resultats molt similars (no mostrats). 

En la Figura 3.5 es mostren els histogrames de velocitat i direcció del màxim de vent 
quan aquest s'assoleix en algun dels 3 nivells. La velocitat dels màxims de vent 
(Figura 3.5 superior) és inferior a 9 m/s (i superior a 4 m/s, per imposició), essent 
similar a la velocitat observada en els perfils de globus captiu de SABLES 98. La 
direcció del vent en el nas del màxim (Figura 3.5 inferior) acostuma a ser de l'est, 
amb més del 30% de casos entre 60 i 90o coincidint amb els resultats obtinguts en la 
secció 3.1.2b. Cal destacar, però en aquest cas, el 18% de casos que es troben en 
la direcció sud-est i que no van aparèixer en la campanya.

L'estabilitat de les nits amb màxim de vent s'ha avaluat a partir dels valors de z/L 
tornant a fer ús del criteri descrit en la secció 2.3.1c, però en aquest cas analitzant 
només les dades associades a l'existència d'un màxim de vent en algun dels tres 
nivells analitzats. Així, s'ha comptat el nombre de vegades que el valor 30-minutal de 
z L , es troba en cada grau d'estratificació. Els resultats, que es mostren en la Taula 
3-I, afirmen que lligat a l'existència d'un màxim de vent a nivells baixos existeix en 
més d'un 40% del temps una situació d'estratificació molt estable, i per sobre del 
90% del temps la situació és o moderada o molt estable. Aquests percentatges són 
pràcticament iguals als que es van donar en la campanya SABLES 98.  

Figura 3.5: Histogrames de velocitat 
i direcció del màxim de 
vent observat a les 
altures de 34.6, 49.6 o 
74.6 m (complint les 
restriccions imposades)
en la base de dades 
CIBA. En l'eix vertical es 
mostra el percentatge 
d'esdeveniments trobats 
en cada interval dels 
expressats en l'eix x. 
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d) Característiques de la turbulència

Per il·lustrar la turbulència generada al voltant del màxim de vent s'han analitzat els 
perfils de les variables turbulentes dels casos seleccionats en l'apartat b. Els perfils 
de les variables turbulentes són molt diferents, sobretot els de flux de moment o 
d'energia cinètica turbulenta; els de flux de calor són una mica més regulars. Aquest 
resultat és consistent amb altres estudis fets anteriorment (Mahrt i Vickers, 2003), 
com ja s'ha observat en el capítol 2 d'aquesta memòria. És difícil, doncs, arribar a 
una conclusió clara de com acostuma a ser la turbulència per sobre el màxim de 
vent o fer-ne un perfil tipus. 

En la Taula 3-IIa es mostra el percentatge d'esdeveniments en els quals el flux de 
calor ( ' 'w ) és màxim en un dels nivells dels quals hi ha dades mesurades de 
turbulència. Es pot veure que el flux de calor acostuma a ser màxim prop del terra, 
disminuint el nombre de casos amb l'altura. Si el màxim de vent està localitzat a 34.6 
o a 74.6 m d'altura, subjectivament sembla possible que en el nas del màxim de vent 
es doni el mínim nombre de casos, coincidint amb els resultats de la secció 3.1.2c. 
Si el màxim de vent està localitzat a 49.6 m, sí que és clar que el flux de calor en 
aquest nivell mai és màxim, evidenciant que la turbulència ha de ser petita en el nas 
del màxim de vent. No és gens negligible el nombre de casos en els quals el flux de 
calor és màxim per sobre del màxim de vent (entre 6.8 i 15.2%).

Observant el comportament de màxims en l'energia cinètica turbulenta (Taula 3-IIb) 
es veu que no és tan regular, però és d'importància el fet que existeixin molts casos 
amb turbulència màxima per sobre el màxim de vent (entre 31.5% i 45.5%). 
L'energia cinètica turbulenta poques vegades és màxima a 49.6 m quan en aquest 
punt hi ha el màxim de vent. Si el màxim de vent està localitzat a 34.6 m, la 
turbulència és més vegades màxima a 96.6 m (2.8 vegades l'altura del màxim de 
vent) que no pas a 49.6 m (1.4 vegades l'altura del màxim de vent), portant-se de la 
mateixa manera que els perfils de la secció 3.1.2c i els resultats de Smedman et al. 
(1993).

Incidint en el perfil de variables turbulentes quan el màxim de vent està situat a 49.6 
m, per la senzilla raó que és l'únic nivell en el qual es disposa de valor de vent i 

Taula 3-I:  Percentatge de cada tipus d'estabilitat. S'han utilitzat les mitjanes de 30 minuts de 
dades procedents de la torre de 100 m del CIBA durant el període setembre 2002 a 
juny 2003, quan s'observa un màxim de vent a 34.6, a 49.6 o a 74.6 m AGL. 

Màxim de vent a 
l'altura de: 

Inestable 
Feblement 

estable 
Transició Molt estable 

34.6 m 3.0 0.0 54.6 42.4 

49.6 m 3.4 1.1 48.3 47.2 

74.6 m 10.0 0.0 50.0 40.0 
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dades turbulentes simultàniament, s'ha constatat que el flux de calor ( ' 'w ) en els 
3 primers nivells (5.6, 19.6 i 49.6 m) es comporta de forma tradicional disminuint amb 
l'altura en un 43.8% dels casos, i en canvi en un 0% dels casos el seu comportament 
és upside-down. Aquest resultat reforça la idea de què en el màxim de vent la 
turbulència és mínima. Fent, però, la mateixa anàlisi utilitzant l'energia cinètica 
turbulenta s'obtenen uns resultats força diferents: en un 20.2% dels casos la TKE és 
tradicional i en un 9.0% dels casos és upside-down. Una vegada més s'obté que els 
perfils de TKE no són tan regulars com els del flux de calor, i que hi ha molts casos 
amb màxima o mínima turbulència en els 19.6 m AGL. 

Per finalitzar l'anàlisi de dades turbulentes, en la Figura 3.6 (a,b) es mostra el perfil 
mitjà de la desviació estàndard de la velocitat vertical, normalitzada respecte al seu 
valor en el nivell més baix. Tot i la considerable dispersió de resultats es mostra que 
la tendència de la turbulència és de ser mínima just en el nas del màxim de vent i 
augmentar per sobre d'aquest màxim. En la Figura 3.6a cal destacar el 
comportament de la turbulència per sobre el màxim de vent, on altra vegada és més 
gran a una altura de 2.8 vegades l'altura del màxim de vent que a 1.4 vegades 
aquesta altura. 

En conclusió, els màxims de vent a nivells baixos observats en el període S de 
SABLES 98 o en la base de dades del CIBA tenen un aspecte molt similar. Cal 
destacar l’observació directa i indirecta de turbulència en la part de sobre el màxim  
de vent.

Taula 3-II: a) Percentatge d'esdeveniments, en la base de dades CIBA, en els quals el flux de 
calor descendent és màxim en un dels nivells dels quals hi ha dades mesurades de 
turbulència, en situacions en les quals s'observa un màxim de vent a 34.6, a 49.6 o 
a 74.6 m. b) El mateix que a (a) però pel màxim de l'energia cinètica turbulenta. 
Totes les altures son AGL.

Flux de calor descendent màxim a l'altura de: a) 
Vent màxim a: 5.6 m 19.6 m 49.6 m 96.6 m 

34.6 m 66.6 18.2 6.1 9.1 

49.6 m 49.4 43.8 0.0 6.8 

74.6 m 48.4 32.2 9.7 9.7 

Energia cinètica turbulenta màxima a l'altura de:b)
Vent màxim a: 5.6 m 19.6 m 49.6 m 96.6 m 

34.6 m 33.3 21.2 18.2 27.3 

49.6 m 21.3 38.2 9.0 31.5 

74.6 m 38.7 9.7 12.9 38.7 
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3.2  Estructura de capes esglaonades - Layering

3.2.1  Descripció  

Durant la nit, en condicions d'estabilitat atmosfèrica és usual veure capes 
atmosfèriques elevades amb estratificació tèrmica estable. L'aspecte és de capes 
esglaonades (layering), és a dir, zones estables elevades i zones de barreja per sota 
d'aquestes.  

Aquesta estructura es manifesta molt clarament en els registres de sodar, en 
situacions de cel clar, poc vent i formació d'inversió de temperatura. En aquests 
registres és freqüent distingir una capa amb fort retorn d'eco prop de la superfície, 
que manifesta l'existència d'estratificació estable i de barreja deguda a la proximitat 
del sòl. A mesura que ens allunyem de la superfície, la inversió es debilita o 
desapareix i s'arriba a una capa residual amb estratificació neutral o més feble, 
reduint-se notablement el retorn d'eco. Però, sovint, unes quantes desenes o 
centenes de metres més amunt s'observen noves bandes de fort retorn d'eco 
lligades a inversions elevades amb fort gradient de temperatura, col·locades sobre 
uns ecos verticals, els traços dels quals tenen típicament forma de punta de llança, i 
indicant que la barreja a petita escala és activa (Gossard et al. 1985; Hinojosa, 2001; 
Anderson, 2003).

Aquesta estructura esglaonada també es veu en els perfils obtinguts amb els 
sondatges de globus captiu. En el cas dels perfils de temperatura potencial és 
habitual definir l'estructura de la capa límit estable com un fort gradient de 
temperatura potencial vora el sòl, i després d'un canvi de gradient sobtat continuar 

Figura 3.6: (a) Mitjana (i desviació estàndard) de la desviació estàndard de la 
velocitat vertical respecte a la del nivell de 5.6 m AGL, en les situacions 
de màxim de vent a 34.6 m en la base de dades CIBA. La línia 
discontínua indica la posició del màxim de vent.  (b) El mateix que en el 
gràfic (a) però en el cas que el màxim de vent s'observi a 49.6 m. 
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amb un perfil d'estratificació més feble. Però l'observació diària indica que també és 
usual que s'observi un perfil esglaonat, sobretot per sobre de la inversió de 
temperatura superficial, combinant-se les capes de barreja (neutralment o feblement 
estratificades) amb les capes estables elevades.

L'existència d'aquestes múltiples capes fa de mal definir l'altura de la capa límit.

En alguns casos aquestes capes de barreja es relacionen amb turbulència 
associada a cisalla tant de mòdul com de direcció del vent (Anderson, 2003) o més 
en concret a la cisalla per sobre el màxim de vent a nivells baixos (Culf, 1993) o a les 
adveccions amb entrada d'aire de característiques diferents al que hi havia 
(Hinojosa, 2001).

Aquestes estructures es van detectar en les campanyes de VILEXP96, SABLES 98 i 
CASES-99, i es mostrarà algun exemple en l'apartat següent.   

3.2.2  Capes esglaonades observades a SABLES 98

Pràcticament la meitat dels llançaments de globus captiu realitzats en el període S 
de la campanya SABLES 98 van 
enregistrar estructura de capes 
esglaonades.

En la Figura 3.7 es poden veure els 
valors de temperatura potencial i vent 
enregistrats el dia 20 de setembre de 
1998 a les 22:45 UTC, mostrant 
alternança entre capes de barreja i 
capes d'estratificació molt més estable 
(= capes estables elevades) . 
S'observa que les capes de barreja 
estan íntimament relacionades amb la 
cisalla de vent: la capa d'aire entre 100 
i 200 m AGL està afectada per la 
cisalla que hi ha per sobre el nas del 
màxim de vent a nivells baixos, tant en 
mòdul com en direcció de vent; entre 
360 i 470 m s'observa una segona 
capa de barreja coincident amb una 
capa de vent fort (entre 300 i 500 m); i 
per sobre els 530 m, la tercera capa 
de barreja està relacionada amb la 
cisalla de vent deguda als canvis de 
direcció.

Figura 3.7: Perfils de temperatura potencial, 
velocitat i direcció del vent  a 
partir del llançament de globus 
captiu realitzat el 20 de setem-
bre de 1998 a les 22:45 UTC
(SABLES 98), mostrant una es-
tructura de capes esglaonades.  
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En la Figura 3.8 es mostren els valors enregistrats en el llançament de globus captiu 
de les 05:00 UTC del dia 16 de setembre de 1998, distingint-se també diferents 
capes estables elevades. En aquest cas, la capa de mescla que es detecta entre 
100 i 190 m aproximadament, està íntimament lligada a la cisalla que es genera 
sobre el màxim de vent, al disminuir bruscament el mòdul del vent amb l'altura, i 
mantenir-se la direcció pràcticament constant (al voltant de 90o). La Figura 3.8b 
revela que en aquesta zona, el nombre de Richardson de forma BR  acostuma a 
assolir valors per sota del valor crític (considerat 0.5 i afegit en el gràfic amb una línia 
discontínua de color lila), podent indicar que és la pròpia turbulència la que 
neutralitza l'estratificació tèrmica d'aquesta zona.  

A partir dels 190 m, quan el vent deixa de disminuir tan fortament amb l'altura, es 
nota la formació d'una capa molt prima amb estratificació estable molt forta que 
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continua amb una altra zona, també estratificada establement però amb un gradient 
de temperatura lleugerament més feble, probablement associada al gir de la direcció 
del vent.

Per sobre els 380 m s'observa una nova capa de barreja coincident amb un lleuger 
augment de la velocitat del vent i canvi en la direcció del vent. Altra vegada el 
nombre de Richardson, assolint valors per sota del valor crític, indica la possibilitat 
de generació de turbulència.  

La freqüència de Brunt-Väisälä al quadrat és un bon indicador de capes estables 
elevades. En la Figura 3.8c es pot veure que en les estratificacions més estables el 
seu valor augmenta i en canvi en les zones d'estratificació més neutra el seu valor 
disminueix. Així, els màxims relatius de 2

BVN  detectats (de 60 a 90 m, i de 190 a 210 
m), indiquen la situació de la capa estable elevada. Donat que la freqüència de les 
ones internes a qualsevol altitud té de ser més petita que la freqüència de Brunt–
Väisälä el rang més ampli de freqüències es trobarà en les estabilitats més fortes 
prop de la superfície, i en les capes estables elevades. En les capes intermèdies, 
d’estratificació neutra o més feble, les ones no es poden propagar verticalment, i la 
seva amplitud s’amorteix amb l’alçada. 

Com es deia en el capítol 1 (secció 1.3.2f), les ones que es propaguen cap amunt en 
la capa estable poden  trobar–se en un nivell on les seves freqüències s’igualin amb 
la freqüència de Brunt–Väisälä d’aquest nivell, de manera que es reflecteixen cap 
avall (cap al sòl); les ones queden atrapades entre el sòl i la capa neutra, resultant 
una propagació d’ones horitzontal i oscil·lació modal. En el cas de capes 
esglaonades és habitual veure ones atrapades en la capa estable elevada, 
propagant-se horitzontalment a dins d'ella.

Resumint, durant el període S de SABLES 98 pràcticament la meitat dels 
llançaments de globus captiu realitzats van enregistrar l’estructura de capes 
esglaonades. Aquests perfils mostraven que la zona de barreja està íntimament 
lligada a la cisalla que es genera sobre el màxim de vent, sigui en mòdul o en 
direcció, el nombre de Richardson de forma BR  acostuma a assolir valors per sota 
del valor crític podent indicar que és la pròpia turbulència la que neutralitza 
l'estratificació tèrmica d'aquesta zona, i la freqüència de Brunt-Väisälä al quadrat 
mostra els seus valors més petits.

3.3  Turbulència intermitent, oscil·lacions i ones  

Com s’ha comentat en els capítols 1 i 2, la capa límit estable es pot caracteritzar per 
una turbulència contínua, o en aquelles condicions d’estratificació més forta per 
turbulència intermitent. La turbulència intermitent es distingeix per episodis breus de 
turbulència i amb períodes intermedis de fluctuacions molt petites o no mesurables 
(Mahrt, 1999). L’anomenada “intermitència global” defineix el cas on, en els períodes 
de turbulència feble, els remolins de totes les escales són suprimits. La turbulència 
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discontínua provoca canvis en l’evolució de la temperatura i del vent vora el sòl. En 
els casos on el període de la turbulència intermitent és regular pot derivar en un 
comportament oscil·latori de les quantitats mitjanes. Així, sovint “el comportament 
oscil·latori” i “la intermitència” es refereixen al mateix fenomen (Van de Wiel et al., 
2002a).

Durant la campanya SABLES 98 es va 
observar un comportament oscil·latori en 
la majoria de les nits. La Figura 3.9 en 
mostra un exemple, exposant la 
temperatura i la velocitat del vent 
mesurades entre les 2:40 i les 4:55 UTC 
del 16/9/1998, i el càlcul del nombre de 
Richardson de forma.

Segons Businger (1973), en un període 
de calma, el vent disminueix, la 
temperatura vora el sòl cau 
dramàticament ja que la radiació neta 
sortint no és compensada pel flux de 
calor cap avall. Una forta cisalla de vent 
es va acumulant i ja que no hi ha efecte 
similar pel flux de calor, el nombre de 
Richardson decreix, eventualment 
assolint un valor per sota el nombre de 
Richardson crític. Això significa que la 
capa laminar es desgastarà gradualment 
per turbulència des de dalt. Finalment la 
turbulència arriba a la superfície 
associada amb una explosió de moment i 
calor. Després d'això, la seqüència 
sencera d'esdeveniments es pot anar 
repetint. Aquesta seqüència és la que es 
detecta en la Figura 3.9.

En moltes situacions el comportament intermitent de la turbulència va associat a 
ones de gravetat o a altres estructures coherents com ones de Kelvin-Helmholtz i 
corrents de densitat. En aquesta secció es mostraran les dues primeres estructures, 
ja que un exemple de corrent de densitat ja s’ha pogut observar en el capítol 2 
(seccions 2.2.2 i 2.2.4), durant la nit 28-29/5/2003 al CIBA.  

3.3.1  Ones de gravetat

Durant la nit 14-15 de setembre de 1998 durant la campanya SABLES 98, tant el 
vent com la temperatura presentaven un comportament oscil·latori. En la Figura 

Figura 3.9: Intermitències observades 
durant la nit 15-16/9/1998 
en la campanya SABLES 
98. Evolució temporal de la 
temperatura potencial, la 
velocitat del vent i el nombre 
de Richardson  de forma. 
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3.10a es pot veure l’evolució de la velocitat horitzontal del vent, durant el període 
01:00-05:00 UTC, mesurada per l’anemòmetre sònic situat a 13.5 m AGL.

Per separar el moviment mesoescalar del turbulent s’ha aplicat un filtre Butterworth 
amb freqüència de tall de 0.01 Hz tant passa-alta com passa-baixa. S’ha escollit el 
valor 0.01 Hz ja que ha estat utilitzat per molts investigadors al llarg de les últimes 
dècades com a filtre passa-alta per detectar la turbulència en capa límit estable 
nocturna. En la Figura 3.10b es pot veure el seu efecte separant clarament el 
caràcter oscil·latori mesoescalar (en vermell) i el caràcter intermitent de la 
turbulència (en blau cel).

Per analitzar els diferents comportaments dels remolins d’escales diferents cal 
recórrer a l’anàlisi espectral. En aquest cas s’ha optat per calcular l’espectre mòbil 
del senyal. És a dir, seguint un procediment semblant a l’aplicat en la secció 2.2.3 

(amb blocs de 217 dades, finestra 
Hanning i anar solapant el 90% de 
les dades) però en comptes de 
calcular la mitjana dels diferents 
espectres, mantenir tots els 
resultats en un camp escalar 
S(t,f). El resultat S(t,f) es 
representa mitjançant corbes de 
nivell en l’espai temps-freqüència 
(espectrograma).

En la Figura 3.11 es mostra una 
porció de l’espectrograma del vent 
horitzontal corresponent al 
període 01:00-05:00 UTC. Es pot 
veure una estructura ben definida 
de freqüència 0.00107 Hz 

Figura 3.10: (a) Velocitat horitzontal del vent a 13.5 m AGL en el període 01:00-05:00 
UTC del dia 15/9/1998 (SABLES 98). (b) Resultat d'aplicar un filtre 
passa-alta de 0.01 Hz, en blau, i passa-baixa, en vermell.  

Figura 3.11: Espectrograma de la velocitat 
horitzontal del vent enregistrada el 
15 de setembre de 1998 (SABLES 
98) (en m2/s), a 13.5 m AGL, 
mostrant una estructura coherent. 
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(aproximadament 16 minuts de període), començant a la 01:00 UTC, amb un màxim 
al voltant de les 02:00 UTC i allargant-se fins a les 05:00 UTC. Aquesta estructura 
coincideix perfectament amb la trobada mitjançant anàlisi wavelet per Terradellas et 
al. (2001b).

Aquesta oscil·lació tan poc dispersiva suggereix la presència d’una ona de gravetat 
interna propagant-se (veure Capítol 1). El període d’aquesta ona, de 16 minuts, és 
comparable al de les ones de gravetat detectades a CASES-99, d’entre 10 i 12 
minuts (Poulos et al., 2002; Terradellas et al., 2005).

La freqüència de Brunt-Väisälä en el nivell 13.5 m AGL, fent la mitjana de valors en 
el període 01:00-05:00 UTC, és de 0.061 Hz amb una desviació estàndard de 0.002 
Hz. L’ona de gravetat detectada té una freqüència inferior a la de Brunt-Väisälä tal 
com era d’esperar. (De fet, BVN  és molt similar durant tota la nit, essent 0.057 Hz 
entre les 18:00 i les 06:00 UTC amb una desviació estàndard de 0.007 Hz).  

3.3.2  Ones de Kelvin-Helmholtz

En la capa límit nocturna la cisalla de vent pot generar turbulència mecànica encara 
que l’aire estigui estratificat establement.

Tal com s’explica a Stull (1988), suposant que existeix un flux laminar amb cisalla 
entre diferents capes, si s’assoleix un 
valor crític de cisalla, el flux 
s’inestabilitza dinàmicament, formant 
ones en la interfície. Les crestes 
d’aquestes ones són perpendiculars a 
la direcció de la cisalla. Aquestes ones 
continuen creixent en amplitud arribant 
a un punt on cada remolí s’enrotlla o es 
trenca. A aquesta ona “trencada” se 
l’anomena ona o inestabilitat de Kelvin-
Helmholtz (K-H).  

La contínua inestabilitat dinàmica 
provoca que cada ona es converteixi 
en turbulència. La turbulència s’estén 
per la capa, causant difusió o mescla. 
Durant el procés de difusió, part del 
moment es transfereix entre el fluid 
reduint la cisalla entre capes. La 
mescla pot reduir la cisalla per sota del 
valor crític i eliminar la inestabilitat 
dinàmica. Si no hi ha forces de 
restauració de la cisalla, la turbulència 

Figura 3.12: Velocitat vertical mesurada 
pel lidar durant el fenomen 
ondulatori detectat el 6/10/99 
a CASES-99 (Blumen et al., 
2000). 
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es redueix en la interfície i el flux torna a ser laminar (Principi de Le Chatelier).

Durant la nit 5-6 de la campanya CASES-99, el lidar (High Resolution Doppler Lidar)
va detectar ones associades a inestabilitat per cisalla entre les 00:20 i les 00:45 LST 
del 6 d’octubre de 1999. L’amplitud màxima d’aquestes ones es va localitzar a 54-56 
m AGL amb una longitud d’ona d’aproximadament 320 m, com es mostra en la 
Figura 3.12 (de Blumen et al., 2001). La velocitat de fase, estimada a partir 
d’escaneigs successius del lidar, és de 5.5 m/s.

Aquesta nit es va caracteritzar per una inversió de temperatura molt forta, d’un gruix 
d’entre 60 i 100 m, vents suaus vora el sòl i la generació d’un màxim de vent al 
sostre de la inversió amb pics d’entre 8 i 11 m/s. La forta cisalla existent per sota la 
forta inversió (0.17 s-1 de cisalla i 0.14 oC/m de gradient tèrmic entre 30 i 55 m AGL, 
15 minuts abans de l’esdeveniment), oferia les condicions adequades per a la 
generació d’inestabilitats de K-H.  

En la Figura 3.13 es mostra l’evolució de les dades d’alta freqüència enregistrades 
per l’anemòmetre sònic situat a 55 m en la torre, en el període 00:00-01:00 LST. Es 
pot detectar fàcilment un augment de turbulència entre 00:20-00:45 LST. Els 
anemòmetres sònics situats per sota de 55 m també van enregistrar aquest canvi, 
però perdent força a l’apropar-se cap al sòl.

La Figura 3.14 mostra l’evolució del flux de calor i del flux de moment en els 8 nivells 
de mesura de la torre meteorològica de 60 m (6 en la torre i 2 en la mini-torre del 
costat), amb dades 5-minutals, des de les 18:00 LST del dia 5/10/99 fins a les 06:00 
LST del dia 6/10/99. Es pot detectar un augment considerable de turbulència durant 
el fenomen K-H.

Figura 3.13: Evolució de la temperatura, la velocitat horitzontal del vent i la velocitat 
vertical mesurades per l'anemòmetre sònic situat a 55 m AGL, de les 
00:00 a les 01:00 LST del 6 d'octubre de 1999 (CASES-99). 
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Per detectar les característiques d’aquest fenomen en el camp de les freqüències 
s’ha avaluat l’espectrograma de la velocitat horitzontal del vent enregistrat a 55 m 
AGL. En la Figura 3.15 esquerre es mostra l’ampliació d’una zona de 
l’espectrograma on es detecta la freqüència associada a les ones de K-H. Es veu 
clarament com durant l’esdeveniment, les ones amb màxima energia que es generen 
tenen freqüències de 0.0084 i 0.0124 Hz (amb períodes aproximats de 2.0 i 1.3 
minuts), i després es succeeixen molts d’altres màxims amb menys energia 
associada i a freqüències cada vegada més grans (períodes més petits), indicant la 
capacitat de dispersió d’aquestes ones.

Figura 3.14: Evolució del flux de calor i 
del flux de moment, en els 
8 nivells de mesura de la 
torre meteorològica de 60
m, amb dades 5-minutals, 
des de les 18:00 LST del 
dia 5/10/99 fins a les 
06:00 LST del dia 6/10/99
(CASES-99).
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Figura 3.15: Esquerre: espectrograma (en m2/s) de la velocitat horitzontal del vent, 
enregistrat durant la nit 5-6 d'octubre de 1999 (CASES-99) a 55 m AGL.  
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Analitzant l’espectrograma dels altres nivells en la torre (no mostrats), es detecta 
l’esdeveniment de K-H en la mateixa franja horària i la freqüència de les ones 
resultats amb valors similars als obtinguts en el nivell de 55 m, però amb energia 
associada més petita quant més prop del sòl; en tots els nivells es detecta el 
caràcter dispersiu d’aquestes ones.

En la Figura 3.15 dreta es mostra la funció de transferència entre la velocitat vertical 
i la temperatura ( wT wT wwT S S ), calculada amb les dades 00:00-01:00 LST. Es pot 
veure un màxim de wTT  al voltant dels 0.01 Hz que a la vegada coincideix amb un 
desfasament d’uns 90o.  Aquestes característiques juntament amb un pendent 
espectral -1 ( 1( )S f f ), assolit entre 0.01 i 0.1 Hz (no mostrat), són pròpies de 
l’existència d’ones entre 00:00 i 01:00 LST, i en un rang de freqüències proper a 0.01 
Hz.

Les freqüències deduïdes a partir del mètode espectral són coherents amb les que 
es dedueixen de la longitud d’ona i velocitat de fase obtinguda pel lidar, amb les que 
es dedueixen de l’anàlisi wavelet d’aquestes dades (Conangla et al., 2001), i amb els 
resultats obtinguts per Newson i Banta (2003).

En conclusió, en aquesta secció, s’ha pogut observar el comportament oscil·latori 
de les quantitats mitjanes i intermitent de la turbulència que és usual trobar en la 
capa límit estable nocturna en condicions d’estratificació molt estable. La presència 
d’ones de gravetat o de Kelvin-Helmholtz s’han pogut detectar a partir de 
l’observació dels descriptors estadístics i de l’anàlisi espectral.  

3.4  Conclusions

Conclusions referents al màxim de vent a nivells baixos  

Els perfils de globus captiu de la campanya SABLES 98 ens mostren les 
característiques bàsiques dels màxims de vent a nivells baixos que es van generar 
sobre el CIBA. L'altura del màxim de vent oscil·la entre 21 i 137 m sobre el terra, 
essent en un 21.5% dels casos entre 80 i 90 m d'altura. La velocitat del màxim de 
vent varia entre 3.5 i 11.5 m/s, essent en un 25% dels casos entre 7 i 8 m/s. La 
direcció del màxim de vent varia entre 25o i 125o, però en un 43% dels casos es 
troba entre 80o i 100o, totalment de direcció est, i sense variar al llarg de la nit. 

La construcció d'un perfil tipus a partir de tots els perfils individuals, utilitzant l'altura 
del màxim de vent hLLJ  com a quantitat per normalitzar, ens mostra que la direcció 
de tot el perfil de vent fins a 2.5·hLLJ és de l'est. La temperatura potencial presenta un 
gradient fort prop del sòl i a partir d’1.6·hLLJ el refredament de la capa és petit i 
constant amb l'altura. Just en el nas del màxim de vent, hi ha un canvi pronunciat en 
el gradient tèrmic, assolint-se un màxim en la freqüència de Brunt-Väisälä al quadrat, 
i mostrant poca possibilitat de turbulència, segons indica el nombre de Richardson 
de forma. En canvi, just entre 2 i 3 vegades l'altura del màxim de vent, s'obté una 
zona, amb una petita dispersió en els resultats, on BR  és inferior a 0.5, que indica 
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que probablement la turbulència per sobre del màxim de vent ha de ser màxima just 
a aquesta altura. 

La torre meteorològica de 100 m, localitzada al CIBA fou reinstrumentada a finals del 
2001 amb mesures directes de turbulència fins als 96.6 m AGL. L'anàlisi dels 
registres de dades durant el període setembre 2002 - juny 2003 ha permès examinar 
la turbulència generada per sobre el màxim de vent quan aquest es formava en o per 
sota els 74.6 m, i en condicions similars a les de SABLES 98. Es veu clar que la 
turbulència és mínima a l'altura del nas del màxim de vent, i que presenta valors més 
alts per sobre. Aquests valors són més grans a 2.8·hLLJ que a 1.4·hLLJ.

Les observacions assenyalen que la forma dels perfils de flux de calor és molt més 
regular que la dels d'energia cinètica turbulenta o de flux de moment.

Conclusions referents a l’estructura de capes esglaonades 

Durant la nit, en condicions d'estabilitat atmosfèrica és usual veure capes 
atmosfèriques elevades amb estratificació tèrmica estable. L'aspecte és de capes 
esglaonades (layering), és a dir, zones estables elevades i zones de barreja per sota 
d'aquestes.  

Durant el període S de SABLES 98 pràcticament la meitat dels llançaments de 
globus captiu realitzats van enregistrar aquesta estructura. Aquests perfils mostraven 
que la zona de barreja està íntimament lligada a la cisalla que es genera sobre el 
màxim de vent, sigui en mòdul o en direcció, el nombre de Richardson de forma BR

acostuma a assolir valors per sota del valor crític podent indicar que és la pròpia 
turbulència la que neutralitza l'estratificació tèrmica d'aquesta zona, i la freqüència 
de Brunt-Väisälä al quadrat mostra els seus valors més petits.

Les capes estables elevades es distingeixen per una estratificació tèrmica forta, amb 
valors de la freqüència de Brunt-Väisälä màxims.

Conclusions referents a turbulència intermitent, oscil·lacions i ones 

En la capa límit estable nocturna en condicions d’estratificació molt estable, és usual 
observar un comportament oscil·latori de les quantitats mitjanes i intermitent de la 
turbulència.

La presència d’ones de gravetat o de Kelvin-Helmholtz s’han pogut detectar a partir 
de l’observació dels descriptors estadístics i de l’anàlisi espectral.  

L’ona de gravetat que s’ha detectat amb les dades mesurades el 16/9/1998 presenta  
una estructura ben definida de freqüència aproximada a 0.00107 Hz 
(aproximadament 16 minuts de període) i poc dispersiva.

Les ones de Kelvin-Helmholtz detectades en la nit 5-6 de CASES-99 presenten un 
comportament oscil·latori amb màxima energia a freqüències de 0.0084 i 0.0124 Hz 
(amb períodes aproximats de 2.0 i 1.3 minuts), i després es succeeixen molts 
d’altres màxims amb menys energia associada i a freqüències cada vegada més 
grans, indicant la capacitat de dispersió d’aquestes ones.  
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Capítol 4 

Simulació de la capa límit estable 

Tot i que les mesures de camp representen la "veritat" per definició, també és cert 
que cada mesura és el resultat de la superposició de molts processos simultanis, 
especialment durant la nit. Sovint quan es vol estudiar la capa límit nocturna s'intenta 
aïllar un procés específic evitant altres efectes externs. Per exemple es prenen 
mesures en terreny pla i uniforme, amb cel clar, ... però mai es pot aïllar 
completament el procés. A més, es fa difícil basar un estudi en l’alteració sistemàtica 
de certs paràmetres físics per a després mesurar els seus efectes un a un.

La simulació permet experimentar en condicions controlades, és a dir, permet 
centrar-se en processos específics i això és un avantatge respecte a les campanyes 
experimentals. La simulació es pot crear en el laboratori, en un túnel de vent, o 
numèricament via models d'ordinadors. Si es crea acuradament un model, llavors es 
podrà aprendre més, més ràpidament i de forma més econòmica que amb mesures 
de camp. Però a la vegada, cal ser conscients que els models fan moltes 
aproximacions per poder resoldre les equacions que se’ls hi plantegen i els resultats 
obtinguts poden ser incomplets o referits només a la situació concreta plantejada.  

En aquest capítol es farà un repàs dels tipus de models numèrics més utilitzats per a 
l’estudi de la capa límit atmosfèrica. Primer es descriuran breument les equacions 
que cal resoldre i quines aproximacions es poden fer. I després, es comentaran els 
problemes típics que acostumen a sorgir a l’intentar simular la capa límit en 
condicions d’estratificació estable.  

4.1  Des dels esquemes de parametrització fins als models de 
circulació general 

La simulació de l’evolució de la capa límit atmosfèrica utilitzant models numèrics 
requereix resoldre numèricament, en termes de la variable temporal, el conjunt 
d’equacions que descriuen la dinàmica i termodinàmica de la capa límit atmosfèrica i 
la seva interacció amb la superfície de la terra. Cal incloure tots els efectes de 
radiació, orografia, rotació de la terra, núvols, fricció amb el sòl, turbulència, etc. per 
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tal que els resultats: camps de vent, temperatura, humitat, pressió, fluxos, ... siguin 
prou realistes.

Però resoldre el sistema complet d’equacions té les seves limitacions. En la secció 
4.2 es veurà que hi ha més incògnites que equacions, essent un sistema no tancat, 
de manera que cal parametritzar algunes de les incògnites utilitzant algun esquema 
de tancament. 

Per altra banda, malgrat el ràpid avanç de les tecnologies, el cost computacional 
encara és una limitació en la majoria de models. Per això només es pot resoldre el 
sistema d’equacions per un nombre finit de punts, on cada punt és representatiu del 
volum de fluid del seu voltant.

Per simular la capa límit atmosfèrica, durant les últimes dècades s'han utilitzat els 
models d’alta resolució. Aquests poden haver estat dissenyats únicament com a 
models de capa límit atmosfèrica o estructurats com a component interactiva dels 
models de circulació general (sigla anglesa GCM), d'àrea limitada (sigla anglesa 
LAM) o de mesoescala.

En particular, els models de columna o models unidimensionals (models 1D  o 
sigla anglesa SCM) de capa límit poden treballar amb una resolució vertical molt alta 
i es poden associar a les columnes d'aquells models meteorològics que tenen baixa 
resolució en la capa límit, com els de GCM o LAM. Si els mecanismes bàsics que es 
descriuen són essencialment verticals, els models 1D poden explicar molt bé els 
principals aspectes de la capa límit atmosfèrica, però si existeixen processos 
horitzontals que puguin afectar al desenvolupament d'aquesta capa, caldrà 
parametritzar-los. La possibilitat de treballar amb resolucions verticals altes 
juntament amb la seva "simplicitat" fan que els models 1D siguin una bona eina 
d'enllaç entre observacions i models.  

Aquests últims anys la simulació de la capa límit atmosfèrica s'ha intentat amb els 
models de simulació de remolins grans (LES, Large-Eddy Simulation models) o 
de molt alta resolució, i actualment són els que potencialment representen millor 
l’estructura d'aquesta capa. El LES és un model tridimensional amb un pas de malla 
molt petit tant verticalment com horitzontalment [per ex. es poden realitzar 
simulacions amb unes resolucions verticals i horitzontals de 2 m]. Aquesta resolució 
tan alta permet resoldre explícitament els remolins més grans, els més energètics 
(moviments resolts); però fins i tot amb aquestes resolucions caldrà parametritzar 
alguns fenòmens d'escales més petites que la resolució del model i que no es poden 
resoldre, com aquells que succeeixen prop de les fronteres (prop de la superfície de 
la Terra o en el sostre de la capa límit, sobretot si per sobre hi ha una forta inversió 
que restringeixi els moviments verticals). Però fins al moment, en moltes aplicacions 
el LES és inviable: per una banda no és capaç de simular estratificacions molt 
estables i per l'altra no és factible incloure’l en els models de mesoescala i de gran 
escala, per això per a l'estudi de la capa límit atmosfèrica i especialment en 
condicions d'estratificació estable es continuen utilitzant els models d’alta resolució.
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Insistint en la necessitat de conèixer l'estructura de la capa límit atmosfèrica, és 
interessant assenyalar que els models de predicció numèrica del temps (NWP -
Numerical Weather Prediction-) no són conceptualment complets sense la inclusió 
dels efectes de capa límit atmosfèrica, i la predicció no pot ser bona sense una 
detallada incorporació de la influència de la capa límit (Beljaars i Viterbo, 1998). Si 
no es té ben caracteritzada la capa límit en totes les condicions, siguin convectives o 
siguin estables, les integracions dels models de predicció del temps poden tenir 
errors greus en els paràmetres de superfície (temperatura i vent), amb errors de 
pronòstic en la formació de boires o gelades, d’importants conseqüències 
econòmiques. La incorporació d’un bon esquema de capa límit en els NWP li 
subministrarà les condicions de contorn superficials correctes i donarà prediccions 
realistes en els nivells d’observació. També, en els models de simulació del clima, 
una deficient avaluació dels intercanvis entre superfície i atmosfera lliure altera el 
balanç d’energia en superfície, i pot tenir com a conseqüència que les integracions 
llargues derivin cap a estats d’equilibri no realistes (Viterbo et al., 1999). 

Finalment cal tenir present que un règim turbulent no es pot "predir". Com s’ha 
comentat en el capítol 1, és un règim no lineal, caòtic i que per tant es poden 
dissenyar models acceptables, bons o més que bons, però mai podran ser una 
rèplica de la turbulència. El problema és global, afecta a tots els models, siguin de 
l'escala que siguin i treballin amb resolucions més o menys altes, i és per això que la 
comunitat científica ha de continuar invertint el seu temps en realitzar campanyes 
experimentals, mesurant i tractant dades turbulentes, buscant noves 
parametritzacions, i intentant obtenir models cada vegada més ajustats al 
comportament real de l'atmosfera.

4.2 Equacions d’evolució de la capa límit atmosfèrica

4.2.1  Equacions bàsiques 

Les equacions bàsiques que descriuen l’evolució en el temps de la capa límit 
atmosfèrica són les següents (Stull, 1988):

a)  L’equació d’estat

Suposant l’aire atmosfèric com un gas ideal  

d vp R T  (4-1) 

on p  és la pressió atmosfèrica,  és la densitat de l’aire, dR  la constant dels gasos 
per a l’aire sec (constant universal dels gasos dividida pel pes molecular de l’aire 
sec) i vT  és la temperatura virtual (que inclou els efectes de la humitat específica q
segons l’expressió (1 0.61 )vT T q  ).
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b)  L’equació de continuïtat o de conservació de la massa

0j

j

u
t x

 (4-2) 

on ju  són les components del vent. 

Si s’assumeix que l’aire és incompressible, aquesta equació es redueix a

0
j

j

u

x
 (4-3) 

La hipòtesi d’incompressibilitat s’aplicarà en totes les equacions que s’escriuran tot 
seguit.

c)  La segona llei de Newton o la conservació del moment

L’anomenada, també, equació de Navier-Stokes per a les components de la velocitat 
instantània no és res més que la 2a llei de Newton aplicada a la capa límit en forma 
incompressible i incorporant els efectes de la rotació de la terra.  

2

3 3 2

1i i i
j i c ij j

j i j

u u p u
u g f u

t x x x
 (4-4) 

on iu  són les tres components del vent, ij  és la delta de Kronecker (+1 per i=j, 0 
pels altres casos), g és l’acceleració de la gravetat, ijk  és el símbol de permutació 
(+1 si ijk = 123 231 312, -1 si ijk = 321 213 132, 0 en els altres casos), cf  és el 
paràmetre de Coriolis (definit com 2 sincf  on és la velocitat de rotació de la 
terra i  és la latitud),  és la viscositat molecular.

El primer terme del costat dret de la igualtat mostra l’efecte de la gravetat, el segon 
l’efecte de Coriolis, el tercer descriu la força deguda al gradient de pressió i el quart 
la influència dels esforços viscosos.

d)  El primer principi de la termodinàmica o de conservació de la calor

2

2

1 j p

j

j j p j p

R L E
u

t x x c x c
 (4-5) 

on  és la temperatura potencial, pL  és la calor latent associada amb el canvi de 

fase E , pc  és la calor específica per a l’aire humit a pressió constant (i es relaciona 

amb la calor específica de l’aire sec segons (1 0.84 )p pdc c q ), jR  és la radiació 

neta en la direcció j   i  és la difusibilitat tèrmica.  

S’observa, doncs, que la variació de la temperatura potencial depèn d’un terme de 
difusió molecular, un terme associat amb la divergència de radiació neta i un terme 
relacionat amb la calor latent alliberada en el canvi de fase.  
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e)  La conservació de la humitat específica total de l’aire

2

2

TqT T T
j q

j j

Sq q q
u

t x x
 (4-6) 

on q  és la difusibilitat pel vapor d’aigua en l’aire, 
Tq

S és la possible font o embornal 

d’humitat total no inclosa en altres termes.

Dividint la humitat específica total en humitat específica del vapor q  i de l’aigua 

líquida Lq  es poden escriure:  
2

2

L

q

j q

j j

qL L
j

j

Sq q q E
u

t x x

Sq q E
u

t x

 (4-7) 

on les possibles fonts d’humitat s’han separat en les de cada espècie, E  representa 
la massa de vapor d’aigua per unitat de volum i unitat de temps creada en el canvi 
de fase, i s’ha suposat que la difusió molecular té un efecte negligible en els líquids.

f)  L’equació de conservació d’una quantitat escalar

L’equació que descriu la conservació de qualsevol quantitat escalar c , per exemple 
algun contaminant, es pot escriure com:  

2

2j c c c

j j

c c c
u S R

t x x
 (4-8) 

on c  és la difusibilitat molecular del constituent, cS  és una possible font de 
contaminant no inclosa en l’equació, cR  és el terme degut a reaccions químiques 
(que sovint s’inclou dins el terme cS ).

4.2.2  Aproximacions i simplificacions 

Les equacions instantànies descrites en la secció anterior són difícils d’aplicar a la 
pràctica i s’acostuma a treballar amb les equacions amb magnituds mitjanes. Per 
això, s’aplica la descomposició de Reynolds a les diferents equacions i s’imposen 
una sèrie d’aproximacions:

 La viscositat dinàmica i la conductivitat tèrmica són constants en tot el fluid. Es 
pot negligir la dependència que tenen les propietats moleculars amb la 
temperatura i la pressió. 

 En l’equació termodinàmica es pot negligir la calor generada pels esforços 
viscosos.

 El fluid és incompressible com s’ha anat suposant.

 Les fluctuacions de les propietats del fluid són molt més petites que les quantitats 
mitjanes o de referència, és a dir, 0 0 0' , ' , ' 1p p T T .
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 Les fluctuacions de pressió són molt més petites que les de densitat o 
temperatura 0 0 0' ' , 'p p T T . Això defineix la primera part del què es 
coneix com l’aproximació de Boussinesq : “els canvis en la densitat deguts a 
canvis en la pressió són negligibles”. 

 Les fluctuacions de la densitat esdevenen importants només quan es multipliquen 
per l’acceleració de la gravetat. En aquest cas, la segona part de l’aproximació de 
Boussinesq diu que  “els canvis en la densitat deguts a canvis en la temperatura 
només són importants quan afecten directament a la flotabilitat”.  

Les quatre primeres hipòtesis són bones suposicions en la capa límit atmosfèrica, la 
cinquena és generalment vàlida excepte en situacions de vents extremadament 
forts.

4.2.3  Equacions d’evolució de les magnituds mitjanes

Així, partint de les equacions instantànies de la secció 4.2.1, simplificades imposant 
les aproximacions descrites a 4.2.2, el què es farà és, primer expandir cada variable 
en part mitjana i part turbulenta, després es calcula la mitjana de l’equació resultant 
aplicant les regles de Reynolds (secció 1.2.2) i després de fer algunes operacions 
algebraiques s’obtindran (Stull, 1988):  

d vp R T  (4-9) 
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Es pot veure que les equacions amb magnituds mitjanes són molt similars a les 
equacions instantànies excepte en l’últim terme que apareix en totes les equacions, 
que expressa la divergència del terme turbulent.  La presència d’aquest terme indica 
que la turbulència s’ha de considerar al predir l’evolució de la capa límit turbulenta 
fins i tot si només s’estan pronosticant les magnituds mitjanes.
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Però, tot i conèixer les fonts i embornals de les diverses magnituds, aquestes 
equacions encara no es poden resoldre, ja que els fluxos turbulents són 
desconeguts, i caldrà calcular-los d’alguna manera o parametritzar-los.

Sovint es realitzen d’altres aproximacions sobre aquestes equacions com són la 
hipòtesi d’homogeneïtat horitzontal ( 0x y   on  és una variable 
qualsevol), es negligeix la subsidència ( 0w ), es suposa que els termes de 
viscositat són molt inferiors als termes turbulents ( 2 2 0jx ), o no es consideren 
canvis de fase ni fonts externes ( 0E S ). Evidentment, però, aquestes 
aproximacions dependran de cada situació.  

4.3  Simulació unidimensional de la capa límit atmosfèrica 

Els models de columna o models unidimensionals són aquells en els quals només es 
considera la coordenada vertical. Els 1D poden tenir molta resolució i es poden 
associar a les columnes d’aquells models que tenen baixa resolució en la capa límit, 
com els GCM o LAM.

En els 1D només existeix una columna i per tant tots els processos horitzontals s’han 
de prescriure adequadament, així com els forçaments de més gran escala com la 
subsidència o les adveccions. És clar, que si els mecanismes bàsics que es 
descriuen són essencialment verticals els models 1D podran explicar molt bé els 
principals aspectes de la capa límit atmosfèrica, però si existeixen processos 
horitzontals que puguin afectar al desenvolupament d’aquesta capa caldrà 
parametritzar-los.

La possibilitat de treballar amb resolucions verticals altes juntament amb la seva 
"simplicitat" fan que els models 1D siguin una bona eina d'enllaç entre observacions i 
models.

Un model 1D resoldrà les equacions (4-11) - (4-14) considerant només la 
coordenada vertical.

Però tal com s’ha plantejat en la secció 4.2.3, un cop conegudes les possibles fonts 
o embornals de totes les magnituds, encara quedaran els fluxos turbulents com a 
incògnites del sistema d’equacions. Per tant, hi ha més incògnites que equacions i el 
sistema no estarà tancat. El problema del tancament, ja trobat per Keller i Friedmann 
en el 1924, està associat a les característiques no lineals de la turbulència i és de 
difícil solució. En la secció següent s’abordarà aquest problema.

4.3.1  Tancament del sistema d’equacions

Per tancar el sistema d’equacions es pot fer de dues maneres:

1. Expressar els fluxos turbulents en funció de les magnituds mitjanes conegudes i 
així tancar el sistema. 
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2. Calcular les equacions d’evolució dels fluxos turbulents afegint noves equacions 
d’evolució al sistema. El problema és que aquestes equacions contenen productes 
triples de les fluctuacions que tampoc es coneixen i per tant s’obté un nou sistema 
que tampoc és tancat. En general, una equació d’ordre n-èsim conté termes d’ordre 
(n+1) i mai serà possible tancar el sistema.

Al final, per poder tancar el sistema, sempre caldrà definir (=parametritzar) algun 
producte de fluctuacions en funció de magnituds d’ordre inferior.

Una parametrització és, per definició, una aproximació a la realitat. En altres 
paraules, s’està substituint l’equació real que descriu un valor per una aproximació 
artificial. Unes vegades perquè no es coneix prou bé la física i altres perquè la física 
és massa complexa, es fa una simplificació que rarament és perfecta però és 
acceptable.  

En els últims anys s’ha investigat moltíssim en les possibles parametritzacions a 
utilitzar en els models numèrics i les principals diferències entre els models que 
estudien la capa límit són les parametritzacions utilitzades.  

S’utilitzen dos tipus de tancaments:

 El tancament local, –que assumeix que la transferència turbulenta és anàloga a 
la difusió molecular–, suposa que una quantitat desconeguda en qualsevol punt 
de l’espai es parametritza amb valors i/o gradients de quantitats conegudes en 
aquest mateix punt.

 El tancament no local, –que assumeix que la turbulència és una superposició de 
remolins que transporten fluid com en un procés d’advecció–, suposa que una 
quantitat desconeguda en qualsevol punt de l’espai es parametritza amb 
quantitats conegudes en molts altres punts de l’espai. 

4.3.1.1 Tancament de primer ordre

Els models amb tancament de primer ordre són aquells en els quals es resolen les 
equacions d’evolució de les magnituds mitjanes (secció 4.2.3) i per tancar el sistema 
es parametritzen els fluxos turbulents.

L’aproximació més senzilla i utilitzada és la teoria del transport del gradient o teoria-
K explicada en la secció 1.2.5.1. En aquest cas els fluxos turbulents d’una variable 
són proporcionals al gradient vertical d’aquesta variable i al coeficient de difusió 
turbulenta:

' 'w K
z

 (4-15) 

En principi, les K  de les diferents variables no tenen perquè ser iguals 
( ...m hK K ) atès que el mecanisme i eficiència de mescla respecte al seu 
gradient poden ser diferents, tot i que a vegades es considera algun tipus de 
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proporcionalitat o equivalència entre elles. Sovint el valor de la difusibilitat es suposa 
proporcional a una longitud de mescla que mesura la distància mitjana que es mou 
la partícula d’aire en el procés de mescla que genera el flux turbulent analitzat.

4.3.1.2  Tancament d’ordre 1.5

Els models numèrics amb tancament d’ordre 1.5 són aquells que resolen les 
equacions pronòstic de les magnituds mitjanes ( , , , ,u v q c ) exposades en la 
secció 4.2.3, i les de les variàncies ( 2 2 2 2 2 2' , ' , ' , ' , ' , 'u v w q c ).

Les equacions pronòstic de les variàncies s’obtenen aplicant la descomposició de 
Reynolds en les equacions instantànies de conservació, després restant la 
corresponent equació de la magnitud mitjana i finalment fent algunes manipulacions 
algebraiques. La seva expressió en les tres dimensions de l’espai és:  
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L’equació de l’energia cinètica turbulenta és utilitzada en comptes de les variàncies 
de les components de la velocitat del vent i s’expressa: 

3

' 1 ' '
' ' ' '

j
i i

j i i v i j

vj j j i

eue e g u p u
u u u u

t x x x x
 (4-19) 

En aquestes equacions:

1.  S’ha negligit el terme de Coriolis ja que no pot generar energia cinètica turbulenta 

2.  S’ha considerat que el terme de pressió es pot desglossar en dues parts: 
a. Un terme de retorn a la isotropia que redistribueix l’energia dels components més 
energètics cap als menys energètics. La seva contribució total en l’equació de la 
energia cinètica turbulenta per a fluids incompressibles és zero i en el cas de 
turbulència isòtropa és zero. 
b. Un terme d’interacció, de la turbulència amb la cisalla, i de la turbulència amb la 
flotabilitat, que són termes de transport.
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3.  El terme de dissipació s’ha dividit en dues parts: una, la difusió molecular de la 
variància de la variable que és molt petita i es pot negligir, i l’altra, escrita com ,
que és una quantitat al quadrat més gran i sempre positiva (Stull, 1988).

Es pot veure que en aquest cas encara apareixen més incògnites; a més dels 
moments de segon ordre ''wu , ''wv , ''w , ' 'w p  , ara també hi ha els moment de 
tercer ordre ew' , 2' 'w  i les dissipacions. 

Totes les correlacions dobles (fluxos turbulents) es parametritzaran utilitzant la 
teoria-K, però la informació que donarà l’energia cinètica turbulenta i a vegades la de 
la variància de la temperatura potencial es podrà utilitzar per millorar les 
parametritzacions dels coeficients de difusió turbulenta.

Per exemple, és habitual trobar pels coeficients de difusió turbulenta  K l e , on l
és una escala de longitud empírica que es convertirà en el paràmetre que caldrà 
estimar per tancar el conjunt d’equacions.

De la mateixa manera, totes les correlacions triples es poden aproximar com 
funcions dels gradients de les correlacions dobles, el terme de pressió s’inclou en el 
de transport i es parametritzen utilitzant la teoria-K.

La parametrització dels termes dissipatius es basa en la hipòtesi de Kolmogorov. 
Segons Kolmogorov es pot imposar que a petita escala existeix isotropia local, és a 
dir, que els remolins són independents de la direcció en l’espai. L’espectre de 
turbulència atmosfèrica, com es veu en el capítol 1, mostra que la producció i la 
dissipació no succeeixen en les mateixes escales. La producció s’alimenta de 
remolins grans (anisòtrops), però la dissipació viscosa actua només en remolins 
petits. Entremig, hi ha una zona de l’espectre (subrang inercial) on de forma 
continuada es creen remolins grans, xoquen amb els petits i els hi transfereixen la 
seva inèrcia en el procés.

Kolmogorov va trobar que en el subrang inercial (en aquesta zona on la viscositat no 
és activa) l’energia només depèn de la dissipació d’energia cinètica turbulenta i 
del nombre d’ona , és a dir, de la grandària dels remolins l , i es pot escriure: 

2 3

2 3 5 3 2 3 2 3 2 3
3 3 2

( ) ( )
2 2e

E c e E d c c
l

3 2e
C

l
 (4-20) 

Així, els termes dissipatius s’expressen com a funcions de l’energia cinètica 
turbulenta i una longitud de dissipació l  que es pot considerar igual per a totes les 
variables i a més proporcional o igual a l , tot i que no té perquè ser-ho.

Els models que necessiten calcular l  per tancar el sistema d’equacions s’anomenen 
e l . Una alternativa són els e  que inclouen una equació d’evolució de la 
dissipació.
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4.3.1.3  Tancament de segon ordre

Els models que utilitzen un tancament de segon ordre, a més de resoldre les 
equacions pronòstic de les magnituds mitjanes i de les variàncies, han de resoldre 
les de les covariàncies de les diferents variables, que s’obtenen combinant les 
equacions pronòstic de les fluctuacions (Stull, 1988) i s’expressen:
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on com en l’apartat 4.3.1.2 s’ha negligit el terme de Coriolis, el de difusió de la 
pressió i el terme de difusió molecular.  

En aquest cas, les incògnites són el terme de correlació de pressió, els moments de 
tercer ordre i els termes dissipatius, i com en l’apartat anterior per parametritzar-les 
es continuarà utilitzant la teoria-K sempre que es pugui i la teoria de Kolmogorov.  

Els tancaments d’ordre superior al segon ordre requeriran resoldre encara més 
equacions pronòstic i realitzar encara més parametritzacions. Incloure’ls s’aparta ja 
de l’objectiu d’aquesta memòria.  

4.3.1.4  Elecció de l’ordre de tancament

Alhora de simular la capa límit estable nocturna, l’elecció de l’ordre de tancament és 
un factor important a decidir.  

Per una banda, si l'esquema s’ha d’incloure en un model de predicció numèrica del 
temps, caldrà minimitzar el temps computacional i restringir el nombre de variables 
pronòstic.
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A més, en condicions d’estratificació estable, els termes de transport d’energia en 
ordres de tancament molt alts acostumen a ser petits (Derbyshire, 1999), no essent 
justificat utilitzar un ordre de tancament gaire alt.

Per últim, quant més alt sigui l’ordre de tancament més difícil serà parametritzar les 
incògnites i comparar-les amb dades reals ja que serà difícil obtenir aquesta 
informació.

És per això que els tancaments de primer ordre o d’ordre 1.5 seran els més utilitzats. 

Diferents exemples d’esquemes que utilitzen aquests ordres de tancament es veuran 
en els capítols posteriors.

4.4   Problemes al modelitzar la capa límit estable  

Quan s’intenta modelitzar la capa límit atmosfèrica és molt diferent si es pretén fer 
una simulació de règim convectiu diürn o de règim estable nocturn.  

Les simulacions en règim convectiu acostumen a donar bons resultats, ja que el 
terme turbulent és un dels més important en les equacions que governen la capa 
límit atmosfèrica, de manera que un correcte forçament mitjançant fluxos superficials 
(i negligint tots els altres) pronostica una bona simulació (almenys per sota la zona 
d’interferència amb l’atmosfera lliure).  

En canvi, de nit, la turbulència és molt petita i no és predominant en les equacions, 
obligant a considerar tots els altres termes. La quantitat de fenòmens físics que 
influeixen en l’evolució de la capa límit estable fan que la seva simulació sigui 
complicada. Molts d’aquests mecanismes es poden negligir o es negligeixen en les 
simulacions.

Per examinar la capa límit estable amb tota la seva complexitat cal saber si es 
treballa amb capa límit feblement estable o molt estable. Gran part de les teories 
obtingudes a partir de mesures experimentals o de simulacions LES corresponen al 
cas feblement estable, i la majoria de simulacions unidimensionals s’han fet 
suposant aquest règim. Això no garanteix que els models funcionin bé en condicions 
més estables. 

4.4.1   Fluxos superficials 

Una part crítica en la modelització de la capa límit estable és la formulació dels 
fluxos superficials.

Paràmetre de rugositat 

Els fluxos de calor i moment determinen les característiques bàsiques de la 
superfície. Per molt sofisticat que sigui el model, aquests fluxos han de ser 
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parametritzats o especificats independentment com a condicions de contorn. El fet 
d’especificar-los independentment pot comportar un fort desacoblament entre la 
superfície i l’aire immediatament superior. 

Generalment els fluxos superficials se suposen proporcionals al vent de superfície (o 
del 1r nivell de càlcul) assumint-se la teoria de semblança de Monin-Obukhov, però 
aquestes relacions només són vàlides per sobre de la subcapa de rugositat (veure 
Figura 1.8). S’assumeix que la capa superficial és suficientment prima com perquè 
les variacions dels fluxos en aquesta superfície es puguin negligir, és a dir, com 
perquè els fluxos es puguin considerar constants. 

A l’aplicar la teoria de semblança de Monin-Obukhov (no vàlida en la capa de 
rugositat), s’imposa un valor de rugositat 0z , nivell en el qual es considera vent nul i 
temperatura aerodinàmica. Calcular la temperatura en aquest nivell no és pas 
senzill; és una dada difícil d’associar a un dels nivells de temperatura observada, per 
això s’acostuma a substituir per la temperatura de superfície. Però el fet de substituir 
la temperatura aerodinàmica per la temperatura de superfície redefineix el concepte 
de paràmetre de rugositat per a la temperatura, apareixent l’anomenat 0Tz .

Malauradament en superfícies poc homogènies és difícil trobar un 0Tz  amb una 
única temperatura associada. Diferents estudis mostren resultats ben diferents i 
imprevisibles, resultant-ne fórmules molt sofisticades però que no es poden justificar 
íntegrament i encara augmenten més la incertesa. La filosofia és ser tan simple com 
sigui possible fins que les formulacions complexes puguin ser totalment justificables. 
Per això és millor ser més pràctics, utilitzar 0 0Tz z  i considerar la temperatura 
aerodinàmica com la temperatura de superfície assumint l’error com a conegut  
(Mahrt, 1998). 

Funcions d’estabilitat

El mètode usual per estimar els fluxos superficials és treballar amb les funcions 
adimensionals del moment i la calor ( ( )M z L  i ( )H z L ) que apareixen  en la teoria 
de semblança (comentades en la secció 1.2.5.2).

En condicions estables, sovint s’utilitza una parametrització del tipus:  

*

*

1

1 ( , )

M

H

kz M z

u z L

kz z
cts

z L

 (4-24) 

Les funcions presentades a Businger et al. (1971) i Dyer (1974) són les més 
conegudes, i es coneixen com a funcions de Businger-Dyer. 

Integrant verticalment, per exemple l'expressió de M  s'obté: 
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que indica que el vent descriu un perfil logarítmic-lineal, és a dir, depèn de ln( )z  i 
linealment de z L . Tenint en compte que L  és funció de *u , i coneguts dos nivells 
de vent, es pot calcular el valor de *u  utilitzant un procés iteratiu. I el mateix amb 

* *' 'w u .

Però quan les condicions són molt estables, cal considerar tres possibilitats:

a.      Que les formulacions siguin vàlides. En condicions molt estables això només 
és vàlid molt a prop del sòl. (Veure Figura 1.8). 

b.  Que la teoria de semblança de Monin-Obukhov sigui vàlida però que no es 
pugui aplicar la forma logarítmica-lineal. Taylor (1971) diu que la teoria no és vàlida  
per a 1 2z L , Malhi (1995) diu que per a 1z L  i Holtslag (1984) creu que deduir 
els fluxos superficials a partir de la teoria de semblança per a vents més petits que 1 
m/s és problemàtic. Diferents treballs de recerca suggereixen noves formulacions; la 
majoria creuen que la forma logarítmica-lineal en condicions estables subestima els 
fluxos superficials i, en els models numèrics, subestimar el transport de calor 
descendent condueix a un refredament de la superfície no realista;  aquest 
refredament fa que la capa límit s’estabilitzi més, reduint la turbulència, i reduint el 
transport de calor descendent, i com un cercle tancat el resultat final pot ser un 
col·lapse de la turbulència i una fallida en el pronòstic de temperatura superficial 
(run-away surface cooling), degut a la descompensació de la pèrdua de calor 
superficial per radiació. Per això, les noves formulacions intenten que això no 
succeeixi, modificant o afegint termes de manera que el valor dels fluxos superficials 
en condicions estables no sigui tan petit; en general, es restringeix l'increment de H

en relació a l'increment de z L  per a condicions molt estables ( z L  gran), obtenint-
se un flux de calor més gran per a un gradient de temperatura vertical i una 
estabilitat donats.

c.  Que la teoria de semblança de Monin-Obukhov no sigui vàlida degut als 
efectes no inclosos en el paràmetre d’estabilitat z L . Si hi ha transport de calor 
intermitent cap a la superfície degut a cisalla generada per sobre la inversió de 
temperatura de superfície, les condicions de la teoria de semblança superficial de 
Monin-Obukhov no tenen perquè donar-se, és a dir, aquest transport cap avall pot no 
ser proporcional a la longitud d'Obukhov (Smedman et al., 1993); les modificacions 
fetes en el perfil de  mencionades en l'apartat b, podrien ser un intent de 
compensar estadísticament aquestes fonts de flux de calor no incloses en la teoria 
de semblança de Monin-Obukhov. Però per altra banda, experimentalment 
Smedman et al. (1995) van trobar que mar endins i en presència de màxim de vent 
en nivells baixos (LLJ) les funcions  eren més grans que les predites per Monin-
Obukhov; això implica que per a un gradient vertical donat i en presència de LLJ, si 

 és més gran els fluxos superficials han de ser més petits que els donats per 
Monin-Obukhov (a l'inrevés de l'apartat b); ells mateixos van observar que els 
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remolins més grans eren eliminats pel LLJ podent ser la causa de la reducció del 
transport. El mateix succeeix quan hi ha alguna altra font de turbulència elevada.  

Des d’un altre punt de vista, el flux decreix considerablement entre la superfície i el 
nivell z  quan z L  és gran. Högström (1988) va observar aquest decreixement fins i 
tot per sota els 10 metres. En condicions molt estables, la capa superficial és molt 
prima i el primer nivell dels models hauria d’estar dins d’aquesta capa, si és que es 
vol aplicar la teoria de semblança de Monin-Obukhov. 

En totes aquestes teories, cal no perdre de vista que les mesures de turbulència molt 
a prop del sòl, fetes amb anemòmetres sònics estàndards, amb la corresponent 
limitació de distància entre transductors,  pot ser que no capturin tot el transport 
turbulent provocat per ones petites prop de terra i que per tant les noves 
formulacions tampoc siguin del tot fiables.

De manera que agrupant les possibilitats (b) i (c), només es pot dir que en 
condicions de forta estabilitat, el càlcul dels fluxos superficials pot ser erroni. Per 
això, en la simulació numèrica d’un cas general és millor utilitzar la formulació 
original de Businger-Dyer i no aplicar les correccions d’augment o disminució dels 
fluxos superficials. Ser conservador no és un pas enrere, és veure que hores d’ara, 
les noves formulacions encara estan envoltades d’incerteses i, per tant, l’increment 
de complexitat en la simulació no està justificat. 

4.4.2   Efectes físics 

A més de tots aquests problemes, i com s’ha comentat en el capítol 1, la capa límit 
atmosfèrica estable inclou efectes físics que no acostumen a estar inclosos en les 
parametritzacions dels models numèrics, i en particular en els de columna:

a. Divergència vertical de flux radiatiu d’ona llarga, que sovint s'omet o es tracta 
amb una resolució inadequada, i pot ser important en condicions de forta 
estratificació, augmentant quan els gradients verticals de temperatura, humitat i 
contaminants són forts. 

b.  Efectes de mesoescala. Per exemple, ones de gravetat o drenatge d’aire fred 
es poden propagar des de fora del domini d’estudi i augmentar localment la cisalla i 
la generació de turbulència per cisalla.

c. La generació de turbulència elevada per cisalla per sobre la capa d’inversió fa 
que la capa límit molt estable perdi la seva integritat vertical. La definició de l’altura 
de la capa límit no “existeix” i per tant els models que l’assumeixen com a paràmetre 
no són vàlids. 

4.5 Resum

En aquest capítol s’han repassat els models numèrics més utilitzats per a l’estudi de 
la capa límit atmosfèrica. La primera dificultat que ens trobem és el problema del 
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tancament. El sistema d’equacions que s’ha de resoldre no és un sistema tancat i cal 
aplicar parametritzacions per poder-lo resoldre.  

Però concretant en la capa límit estable i analitzant els diferents problemes que ens 
podem trobar al modelitzar-la arribem a la conclusió que hores d’ara les formulacions 
de turbulència en la capa límit estable són dubtoses, i existeixen força fenòmens 
físics que afecten al desenvolupament d’aquesta capa i no estan inclosos en les 
parametritzacions dels models. Tot i així, la capa estable (i en concret la molt 
estable) té molta importància i el progrés en la seva simulació, per petit que sigui, 
justifica la feina que es pugui fer. 

El què es pretén és veure fins a quin punt un model de columna és capaç de simular 
la capa límit en condicions d'estratificació estable. Les característiques bàsiques de 
la capa límit estable inclouen: inversió de temperatura més forta en els primers 
metres vora el sòl, perfil de vent amb valors petits vora el sòl augmentant amb 
l'altura, generació del màxim de vent a nivells baixos (LLJ), turbulència tradicional 
amb valors màxims a terra disminuint amb l'altura però en d'altres ocasions existeix 
turbulència elevada, intermitències, capes estables elevades, ... 

Les preguntes que ens fem són: Poden els models de columna simular les 
característiques bàsiques de la capa límit estable ? Els resultats que s'obtenen són 
consistents amb les observacions ? Les variables que se'n deriven poden completar 
la informació que ens donen les mesures directes ?

En els capítols següents es descriuran dos models unidimensionals: l'un, anomenant 
STABLE, confeccionat pensant en simular la capa límit estable utilitzant un 
tancament de primer ordre, però incloent un tancament de segon ordre estacionari 
per determinar els fluxos turbulents, i l'altre, anomenat ATHENE, amb esquema de 
turbulència d'ordre 1.5 i preparat per simular la capa límit planetària en qualsevol 
condició. Aquests models s'utilitzaran per simular la capa límit atmosfèrica nocturna 
en condicions d’estratificació estable. Els resultats es contrastaran amb dades 
observades o amb resultats de models LES.
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Capítol 5 

Descripció del model STABLE 

STABLE és un model unidimensional bàsicament pensat per simular la capa límit 
estable nocturna. El model resol les equacions fonamentals de moment, calor, 
conservació de la humitat i conservació d’una quantitat escalar (per ex. un 
contaminant). Fent ús d’un model de tancament de segon ordre, suposant estat 
estacionari, es determinen els fluxos turbulents de les variables així com les 
variàncies de la velocitat del vent i dels escalars. Això  permet simular l’evolució 
temporal de la capa límit estable de forma satisfactòria en condicions específiques 
com són: la turbulència contínua i sense activitat significativa per la presència d'ones 
de gravetat ni altres fenòmens mesoescalars. 

El model utilitzat fou originalment desenvolupat per a l’estudi dels efectes de la 
radiació en les boires (Duynkerke, 1991) i més tard ampliat, amb la incorporació del 
model de tancament de segon ordre, per a l’estudi del transport turbulent d'òxids de 
nitrogen (Galmarini et al., 1997, 1998).

En aquest capítol es descriurà l'esquema de turbulència utilitzat i les 
parametritzacions de superfície i radiació implementades en el model.  

5.1  Equacions fonamentals  

Les equacions fonamentals per a la descripció unidimensional de la capa estable 
són les equacions (4-11)-(4-14) considerant només la coordenada vertical. Si 
s’imposa la hipòtesi d’homogeneïtat horitzontal ( 0x y  on  és una 
variable qualsevol), es negligeix la subsidència ( 0w ), es suposa que els termes de 
viscositat són molt inferiors als termes turbulents ( 2 2 0jx ), no es consideren 
canvis de fase ni fonts externes ( 0E S ) i es considera 

1 1
c g c g

p p
f V f U

x y
 (5-1) 
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 s’obtenen les expressions:

' '
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 (5-2) 
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Les dues primeres equacions són les equacions de conservació de les components 
(U ,V ) de la velocitat mitjana del vent en les direccions (x,y), ( gU , gV ) les 
components del vent geostròfic, cf  és el paràmetre de Coriolis, i  ''wu  i ''wv  dues 
components del tensor d’esforç de Reynolds.  

La tercera equació determina l’evolució temporal de la mitjana de la temperatura 
potencial, i depèn de la divergència vertical del flux turbulent de temperatura 
potencial ''w  i de la divergència de flux radiatiu R , essent  la densitat de l’aire i 

pc  la calor específica a pressió constant.

La conservació de la humitat específica es troba en la quarta equació, on ''qw  és el 
flux turbulent d’humitat específica. 

L’esquema pot incloure l’estudi de l’evolució temporal d’algun contaminant, però al 
no ser utilitzat en els resultats presentats en aquesta memòria es prescindirà de les 
equacions que es requereix resoldre. Per a més informació veure  Galmarini (1997).

5.2 Tancament de la turbulència

Els fluxos turbulents que apareixen en les equacions fonamentals es poden 
parametritzar utilitzant l’aproximació de la teoria–K amb un tancament de primer 
ordre, com: 

' ' ' '

' ' ' '

m m

h h

U V
u w K v w K

z z

q
w K w q K

z z

 (5-6) 

on mK  i hK   són els coeficient de difusió turbulenta per al moment i per a la calor, i 
s'expressen explícitament com:

2 2

2

( ) ( )
m h

M H M

kz M kz M
K K

z z
 (5-7) 
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essent k  la constant de von Karman ( k = 0.4), z  l’altura respecte a la superfície, M
la mitjana del vent horitzontal i, M  i H  els gradients adimensionals que depenen de 
l’estabilitat de l’atmosfera.  

Seguint la teoria local de semblança proposada per Nieuwstadt (1984), M  i H  són 
funcions del paràmetre d’estabilitat local z , on  és la longitud local d'Obukhov  
definida en el capítol 1. Per determinar els coeficients mK  i hK  és corrent utilitzar les 
funcions M  i H   obtingudes a partir d’ajustos de mesures en capa superficial.  

En l’esquema STABLE solament es fan servir aquestes funcions per deduir els 
valors de superfície *u , *  i *q  , i  poder determinar els fluxos superficials. S’utilitza 
la relació entre: 

*

* * ' '
M H

kz U kz kzu

u z z zw
 (5-8) 

i les funcions M  i H   obtingudes per Högström (1988) en condicions d’inestabilitat i 
per Nieuwstadt (1984) en condicions d’estabilitat. 

 Condicions d’inestabilitat ( 0z )

1/ 4 1/ 2
1 20 1 15M H  (5-9) 

 Condicions d’estabilitat ( 0z )

1 1

1 1 1 1

0.8, 5, 7.5

m ha a

m h
m m h h

m h

m h m h

a a

a a

 (5-10) 

Excepte en el cas anterior, els gradients adimensionals es calculen explícitament a 
partir d’un esquema de tancament de segon ordre. L'esquema, originalment 
desenvolupat per als estudis de capa superficial (Vilà–Guerau d’Arellano et al., 
1995), fou adaptat per Galmarini (1997) per a l'estudi de la capa límit estable 
utilitzant la teoria de semblança local.

5.2.1 Esquema de tancament de segon ordre 

L'esquema de tancament de segon ordre planteja les equacions de conservació dels 
fluxos turbulents de moment, calor i humitat. Es considera només la coordenada 
vertical, es fa l'aproximació d'homogeneïtat horitzontal i es negligeixen els moments 
de tercer ordre (Wyngaard, 1975).

Per tancar el sistema d’equacions, es necessita aproximar el terme de pressió i el de 
dissipació, i una escala de longitud turbulenta, com es mostrava en la secció 4.3.1. 

-  El terme de pressió es parametritza en dues parts: en la primera part apareix un 
terme de retorn a la isotropia de Rotta i en la segona la contribució de la cisalla i la 
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de flotabilitat, com suggereixen Launder (1975), Launder et al. (1975), Lumley 
(1978), Zeman i Lumley (1976), i Zeman (1981).  

- La dissipació es defineix d’acord amb la hipòtesis d’isotropia a petita escala de 
Kolmogorov i es parametritza com una funció de l’escala de longitud turbulenta, i de 
l’energia cinètica turbulenta (equació 4-20) o de les variàncies de temperatura 
potencial.

- L’escala de longitud turbulenta tl  es determina d'acord amb l’expressió (5-11) 
proposada per Brost i Wyngaard (1978), usant una interpolació entre dos límits: la 
distància a la superfície z  i  la distància bl  on hi ha equilibri entre les forces inercials 
i de flotabilitat; així el resultat depèn de l'estabilitat i limita la dependència amb z dels 
coeficients de difusió turbulenta mK  i hK  (Wyngaard, 1973).

1/ 2

1/ 22
33

0 0
1 1 1 1

i
0H

t b b

B

Ri

Ril kz kl kl
k C zr

 (5-11) 

on 33r  és la variància de la velocitat vertical del vent adimensionada i BC  és una 
constant de valor 1.69 escollida per assolir uns valors crítics del nombre de 
Richardson del flux i del gradient al voltant de 0.20 i 0.25, respectivament, d'acord 
amb Wyngaard (1975).

Per resoldre el sistema d'equacions de segon ordre, primer es realitzen diferents 
operacions per tal d'adimensionar les equacions de conservació, definint-se noves 
variables adimensionades com: gradients, proporcions de dissipació, variàncies, 
covariàncies i escales de longitud. Després es fa l'aproximació d'estat estacionari, és 
a dir, es negligeixen les derivades temporals dels fluxos i variàncies, ja que són més 
petites que els termes dominants. El conjunt d'equacions que s'exposarà tot seguit 
constitueix l'esquema de tancament de segon ordre. Aquí no es considerarà la 
presència de contaminants (en cas contrari, veure Vilà–Guerau de Arellano et al., 
1995). Tenint en compte que les equacions referents a la temperatura són similars a 
les de la humitat, no es duplicaran les definicions. 

Definició de les variables

Esforç de cisalla (o escala de velocitat local)  i longitud local d'Obukhov 

31/ 4
2 2

' ' ' '

' '

L
L

u
u u w v w

g
w

Gradients adimensionals locals de moment i calor  

' '

L
M H

L

kz U kzu

u z zw
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Proporció de dissipació adimensional de moment i temperatura (essent  i  les 
dissipacions de moment i calor, respectivament) 

3/ 2 1/ 2
3 4

23
' '

t L t

L t t

kz kC e z kzu kC e r z

u l lw

Variàncies adimensionals 

2 2

22

' ' ' ' '
( , ) (1,3)

' ' ' '

j k j L
jk j

L

u u u u
r j k r r
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Energia cinètica turbulenta adimensional 
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e
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u

Escales de longitud adimensionades 
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z

Equacions de conservació adimensionals

Fluxos:

''wu 33 1 1 11

7
( 1) 0

10
M M t M

t

r r C r e
e

 (5-12) 

''w 33 1 2

1 2
0

5 3
H M

t

r r r C
e

   (5-13) 

''u    2 1

1
0

5
H M

t

C r
e

    (5-14) 

Variàncies de les components de la velocitat del vent i la temperatura potencial 

2'u 1 11

4 2 1 2 2
2 0

3 3 5 3 3
M t

t

C r e
e

 (5-15) 

2'v 1 22

2 1 2 2
0

3 5 3 3
M t

t

C r e
e

  (5-16) 

2'w 1 33

2 8 2 2
2 0

3 5 3 3
M t

t
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  (5-17) 

2'    0H        (5-18) 
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Energia cinètica turbulenta 

11 22 33

1

2
te r r r  (5-19) 

Escala de longitud adimensionada per a la turbulència 

1/ 2

33
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 (5-20) 

Estabilitat

2
M

H

z
Ri  (5-21) 

Les constants , , , 1C , 2C , 3C , 4C  i BC  es van determinar ajustant les 
equacions en condicions d'estratificació quasi neutra a partir de dades experimentals 
recollides a Colorado (LTER: long-term ecological research, Zeller, 1993; Vilà–
Guerau d’Arellano et al., 1995), i són les següents:

1C 2C 3C 4C BC

4 5.44 0.15 0.12 1.69 0.6 0.71 0.6 

El sistema d'equacions es pot resoldre només si s'especifica el paràmetre 
d’estabilitat local. L’estabilitat local s’obté calculant el nombre de Richardson del 
gradient definit com: 

0

2 2

g

z
Ri

U V

z z

 (5-22)   

Ja que les funcions adimensionals M  i H  depenen de z , cal afegir l’equació 
(5-21) en el model de tancament de segon ordre (Sorbjan,1986). Es veu, doncs, que 
el nombre de Richardson esdevé el paràmetre independent per a la solució del 
sistema d’equacions del tancament de segon ordre. Totes les variables resoltes per 
aquest model estan definides localment. 

Per a la resolució numèrica de l'esquema, primer es resol l'esquema de tancament 
de segon ordre plantejant el sistema d'equacions i resolent-lo utilitzant les llibreries 
NAG de Fortran. Un cop es coneixen els fluxos turbulents, les equacions (5-2) - (5-5) 
s'integren respecte al temps amb un esquema numèric totalment implícit; és a dir, les 
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variables , , ,U V q  a les cel·les "j" i en el pas de temps "n+1" s'obtenen com una 
funció de la solució en el mateix punt de malla en el pas de temps anterior. Només la 
contribució de la força de Coriolis és resolta explícitament en les equacions de 
conservació del moment (Galmarini, 1997).

5.3 Condicions de contorn

Al nivell més alt del domini de simulació és suposa una forta inversió de manera 
que els fluxos verticals turbulents es consideren nuls.  

En canvi a la superfície es requereix que les variables compleixin la teoria de 
semblança de Monin-Obukhov com s'ha comentat en la secció 5.2. La temperatura 
de superfície serà l'obtinguda per un esquema de sòl que s'exposarà tot seguit. 

5.3.1  Esquema de sòl 

El valor del flux de calor de sòl G  just a la interfície o en una capa de poc gruix 
depèn de molts factors: del tipus de sòl, del contingut d’humitat i de la radiació solar 
incident (si és de dia). 

Per trobar la temperatura de sòl, l'esquema inclòs en el model STABLE utilitza el 
mètode de Blackadar (1976) (conegut com Force restore method – Deardorff, 1978) 
el qual suggereix una aproximació de dues capes: la part més superficial del sòl amb 
una temperatura variable sT  i  una capa semiinfinita amb temperatura pràcticament 
constant dT . En aquest mètode, el forçament G  es modifica amb un terme de 
restauració que conté la temperatura de la part més profunda del sòl dT .

)(21 ds
s TTcGc
t

T

Gc
t

Td
3

on 0.5
1 12 ( )s sc c d , 2 2 (3600·24)c , 0.5

3 2( ·2) (exp( / 4)· )s sc c d ,
0.5

1 ( ·3600·24)sd   i  0.5
2 ( ·3600·24·365)sd , essent  s  la densitat del sòl, sc  la 

seva calor específica i s  la difusibilitat tèrmica. 

Si la superfície està coberta de vegetació, cal també parametritzar aquesta capa, ja 
que les observacions mostren que hi ha una gran diferència entre la temperatura de 
la vegetació veT  i la temperatura del sòl sT .  Duynkerke (1991) proposa escriure 
aquesta diferència de temperatures com el flux de calor de sòl G , menys una fracció 

gf  de la radiació solar que incideix inK directament al sòl (si s'escau): 

)()( ingsveg KfGTTr

amb gr  = 3 W/m2K  i  gf  = 0.05  (constants contrastades amb dades experimentals 

per Duynkerke (1991)). 
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De manera que per calcular l’evolució en el temps de les temperatures sT , dT  i veT ,
pressuposant refredament radiatiu i radiació solar incident (de nit = 0), se segueix un 
procés iteratiu suposant les equacions:

' ' (1 )p inSHFS F F w c albedo K  (5-23) 

3( ) 0.05ve s inG T T K  (5-24) 

3 2( ) 0.001ve
ve ve

T
c SHFS G c K m s kg

t
 (5-25) 

1 2 ( )s
s d

T
c G c T T

t
 (5-26) 

3
dT c G
t

 (5-27) 

on (5-23) expressa el balanç energètic a la superfície terrestre (essent F F   el 
flux de radiació neta d’ona llarga com es comentarà en la secció següent), (5-24) 
l’expressió del flux de calor de sòl G  (Duynkerke, 1991), i (5-25)-(5-27) les 
equacions d’evolució de les temperatures veT , sT  i dT .

5.4 Flux radiatiu d'ona llarga

El model STABLE inclou un mòdul de radiació, el qual permetrà calcular els fluxos 
radiatius d'ona llarga que afecten a l'evolució de la temperatura potencial en la capa 
límit conforme mostra l'equació (5-4).

Atès que el sistema terra–atmosfera té una temperatura molt inferior a la del Sol, la 
radiació que emet té una longitud d’ona molt més llarga que la de la radiació solar. 
De nit, en absència de radiació solar, el flux net de radiació NR  coincideix amb el flux 
net de radiació d’ona llarga NF , essent la diferència entre el flux descendent F  i el 
flux ascendent F .

Així, doncs, l’equació termodinàmica (5-4) que ens indica com contribueixen la 
turbulència i la  radiació en el refredament total s'escriurà: 

( ' ') 1 N

p

w F

t z c z

De nit, amb cel clar, la divergència del flux radiatiu és un factor important en el 
refredament, tot i que sovint es negligeix en els estudis numèrics de capa límit. A 
més, en condicions de calma no hi ha turbulència i el refredament només depèn dels 
efectes radiatius. 

El vapor d’aigua, juntament amb el diòxid de carboni i l’aigua líquida afecten al 
balanç de radiació infraroja.  L’absorció i emissió de radiació d’aquests gasos en 
l’atmosfera succeeix en una sèrie de bandes de longituds d’ona, i és fortament 
dependent de la distribució vertical d’aquests gasos.



Descripció del model STABLE  123 

Per calcular numèricament la radiació d’ona llarga a una altura z , l'esquema 
STABLE utilitza un model de transferència de radiació amb aproximació de cos gris. 
Aquest mètode assumeix que cada capa atmosfèrica es pot representar per un únic 
valor de transmissivitat i emissivitat obtingut de la mitjana de totes les longituds 
d’ona.  És un mètode suficientment exacte per a moltes aplicacions, i millora si la 
resolució vertical del model prop de la superfície és bona. 

Utilitzant l’aproximació de cos gris, el flux de radiació neta d’ona llarga a una altura z 
es descriu com: 

( ) ( ) ( )NF z F z F z

essent:

– ( )F z  la quantitat de radiació descendent que arriba a z  des de tots els 
nivells per sobre de z

– ( )F z  la quantitat de radiació ascendent que arriba a z  des de tots els nivells 
per sota de z . A aquest valor contribueixen dos termes: l’emissió de radiació per 
l’aire que hi ha entre 0 i z , i la quantitat de radiació que emet la superfície i que 
en aquest moment arriba a z  (incloent–hi la radiació en ona llarga reflectida a 
una superfície grisa).

z
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on 'z  és la variable d’integració, i ( , ')z z  és l’emissivitat per la massa corregida 
d’absorció u  que hi ha entre z  i 'z .

Els fluxos de radiació es calculen amb una aproximació en diferències finites 
considerant que: 

– La massa corregida de vapor d’aigua és 0.9
0

0
( / )

z

u q p p dz   on 0p =

1.013·105 Pa, p  i  són la pressió i la densitat de l’aire a l’altura z  i q  és la 
humitat específica. 

 L’absorció total en l’atmosfera és 0.9
0

0
( / )TOTALu q p p dz

–  Si s’inclou l’absorció deguda al CO2, la massa corregida de diòxid de carboni és 
0.9

0 0
0

( / ) ( / )
z

cu C p p dz  on 0  és la densitat de l’aire a la superfície i C  és 

la concentració en massa de CO2.
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Es pot  calcular F  i F  per a petites capes de gruix u  des de 0 fins al nivell més 

alt de la capa límit sostreu . Suposant que en nivells alts F  es pot aproximar a un valor 

constant, s'obté (Garratt i Brost, 1981): 
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k

on ( )u  és l’emissivitat per una quantitat corregida u .

Si n gasos absorbeixen i emeten en diferents bandes espectrals, l’emissivitat total 
és la suma de les emissivitats individuals.

n

n

on n  ha estat parametritzada seguint Welch i Zdunkowski (1976), Rodgers (1967), 
Stephens i Webster (1979) (i resumida a Garratt i Brost (1981)). 

5.5 Resum

En aquest capítol s’ha descrit el model STABLE, model unidimensional bàsicament 
pensat per simular la capa límit estable. El model resol les equacions fonamentals de 
moment, calor, conservació de la humitat i conservació d’una quantitat escalar (per 
ex. un contaminant). Fent ús d’un model de tancament de segon ordre, suposant 
estat estacionari, es determinen els fluxos turbulents de les variables així com les 
variàncies de la velocitat del vent i dels escalars.  

El model conté un esquema de sòl i un de flux radiatiu d’ona llarga.  

En el capítol següent i amb aquest model s’intentarà simular l’evolució temporal de la 
capa límit estable considerant situacions d’estratificació des de feblement estable 
fins a moderadament o molt estables. L’objectiu és poder descriure les 
característiques bàsiques que defineixen la capa límit estable nocturna i aportar 
informació que es pugui comparar a la proporcionada per mesures directes.
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Capítol 6 

Simulacions utilitzant el model 
STABLE

En aquest capítol s'utilitzarà el model STABLE per a simular la capa límit atmosfèrica 
nocturna des d'una estratificació feblement estable fins a estratificacions molt 
estables.

En condicions d'estratificació feblement estable es simularà un cas teòric per derivar-
ne les característiques més importants de l’evolució dels diferents paràmetres que 
caracteritzen la capa límit. Els resultats es compararan amb resultats experimentals 
obtinguts en el capítol 2.

En condicions d'estratificació moderada a molt estable s’utilitzarà l’esquema per 
estimar l'altura de la capa límit nocturna en un cas de VILEXP96 i per estudiar 
l’estructura turbulenta de dues nits de CASES-99 amb estratificació molt estable i 
moderadament estable. 

6.1  Cas feblement estable

6.1.1  Condicions inicials i paràmetres computacionals

El cas a simular és un cas d'estratificació feblement estable amb vent. Les dades per 
iniciar la simulació s'han obtingut a partir d’un model explícit de simulació de grans 
remolins (LES), generant primer una capa estratificada neutralment amb un vent 
geostròfic de (Ug,Vg) = (7,0) m/s, i després imposant un flux de calor de -0.005 K·m/s 
durant 6 hores de simulació. Els perfils de vent i temperatura potencial obtinguts 
després de les 6 hores s'utilitzaran per inicialitzar el model STABLE per a aquest cas 
d'estudi.

El cas a simular té les següents característiques: 

 Domini vertical de 500  m. La malla consta de 41 nivells que varien logarítmi-
cament amb z, amb un espaiat mínim de 0.2 m i un espaiat màxim de 30  m. 
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 Vent geostròfic constant amb l'altura Ug = 7 m/s, Vg = 0 m/s, i latitud de 45oN.

 Esquema de radiació desactivat. 

 Estat inicial de velocitat del vent i temperatura potencial representat en la 
Figura 6.1 

 La humitat específica pren el valor de 8·10-6 kg/kg a la superfície i disminueix 
amb l'altura segons l'expressió 6 98·10 1·10q z . Se suposa aire no saturat 
(contingut d'aigua líquida = 0) i grau de saturació de la vegetació d'un 3%. 

 A la superfície s'imposa un flux de calor constant de -0.005 K·m/s. Se suposa 
terreny pla, cobert d'herba alta i amb algun arbre, poc irrigat i amb un  
paràmetre de rugositat 0z = 0.1  m. 

 El flux vertical de moment horitzontal a la superfície es calcula imposant teoria 
de semblança de Monin-Obukhov, utilitzant el valor del vent en el primer nivell 
de càlcul. 

 Es prescriuen fluxos verticals turbulents nuls com a condició de contorn a la 
part superior del domini.

 No es considera cap advecció.  

 La simulació es realitzarà durant 8 hores, amb un pas de temps de 20 segons. 

6.1.2  Resultat de la simulació: estructura vertical de la capa 
límit atmosfèrica amb estratificació feblement estable

L'evolució dels perfils de les diferents variables fent la mitjana per cada hora de 
simulació es mostren en la Figura 6-2.  

El perfil de temperatura potencial mostra una inversió de temperatura molt forta en 
els primers metres (fins a 10 o 20 m AGL) i continuant amb una inversió més feble 

298.5 299.0 299.5 300.0
0

100

200

300

400

500

Potential Temperature (K)

z(
m

)

 0.0  2.0  4.0  6.0  8.0
0

100

200

300

400

500

Wind speed (m/s)

z(
m

)

U
V
M

Figura 6.1: Perfils de temperatura potencial i velocitat del vent (components U,V i 
mòdul del vent horitzontal M) utilitzats per inicialitzar el model.  
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fins a dalt de tot del domini; entre 200 i 300 m AGL s'observa un canvi en el gradient 
de temperatura que indica el sostre de la capa límit. Al progressar la nit, la 
temperatura del terra es va refredant i es refreda l'aire per sobre, esdevenint una 
capa límit cada cop més estable, però sempre mantenint-se dins una estratificació 
feblement estable. El valor de z  a una altura d'uns 5 m AGL va creixent des de 
0.02 fins quasi 0.04 (6a hora de simulació) i més tard torna a disminuir lleugerament; 
aquests valors corresponen a una situació feblement estable tal com s'ha dit en el 
capítol 2. 

El vent creix amb l'altura assolint un valor màxim (low-level jet) prop del sostre de la 
capa límit estable de valor supergeostròfic. Aquest aspecte es manté durant tota la 
simulació, tot i que el perfil de vent es va modificant al llarg de la nit. S'observa que 
en la primera hora de simulació el màxim de vent s'intensifica respecte al vent 
d'inicialització, però després va decreixent; l'altura del seu nas puja uns 20 m en les 
3 primeres hores de simulació, però després comença a disminuir assolint-se a una 
altura de 186 m AGL a la 7a i 8a hora de simulació, uns 70 m per sota de l'altura 
inicial.  La direcció del vent (no mostrada) varia lleugerament; just en el nas del 
màxim de vent el gir és molt petit i per sobre el màxim de vent oscil·la suaument prop 

Figura 6.2: Perfils obtinguts per cada hora de simulació corresponents a la 
temperatura potencial, la velocitat del vent, el flux de calor i el flux de 
moment.  La llegenda que hi ha en el gràfic de temperatura potencial és 
la mateixa per a les altres Figures.  
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de la direcció del vent geostròfic. El comportament d'aquest LLJ és similar als LLJ 
desenvolupats al sostre de la capa límit estable deguts a oscil·lació inercial 
associada a la força de Coriolis.

Els perfils verticals de les quantitats turbulentes són els típics de la capa límit estable 
tradicional. La turbulència és màxima i contínua vora el sòl i va disminuint amb 
l'altura, atès que els moviments verticals queden suprimits per la pròpia estabilitat. Al 
sostre de la capa límit estable, la turbulència es combina amb la turbulència de la 
capa residual o esdevé no-turbulenta.  

En la Figura 6-2 (inferior) s'observa l'evolució de cada hora de simulació del flux 
vertical de calor i del flux vertical de moment horitzontal (no s'han inclòs els resultats 
de la primera hora de simulació atès que el model estava sota els efectes 
d'arrancada). El flux de calor amb un valor fixat de -0.005 K·m/s a la superfície, 
mostra lleugeres diferències a la resta de la capa al llarg de la nit. Inicialment, la 
poca estabilitat permet valor més grans de flux de calor (en valor absolut) en tota la 
capa, mostrant un perfil de curvatura convexa. Quan la nit avança l'estabilitat dificulta 
aquests moviments verticals i el perfil canvia cap a una situació força estacionària 
amb curvatura més còncava. Nieuwstadt (1984) en la seva teoria d'estat estacionari 
de la capa límit estable dedueix que quan el flux de calor decreix linealment amb 
l'altura és quan la situació és estacionària; el model obté aquesta linealitat entre la 
2a i 3a hora de simulació. Si es defineix l'altura de la capa límit com aquella altura en 
la qual el flux de calor assoleix el 5% del seu valor a la superfície (HF5%, veure 
Taula 6-I) es troba que l'altura va creixent i després de la 2a hora de simulació 
assoleix un valor màxim de 277 m AGL mantenint-se estacionàriament fins a les 5.5 
hores de simulació, i a partir d'aquest moment va decreixent, obtenint-se a 207 m 
AGL a la 8a hora de simulació. A partir d'aquesta altura el flux de calor s'acaba 
esvaint molt lentament, i l'1% del valor del flux de calor de superfície s'obté a una 
altura més gran  (HF1%, Taula 6-I).

Els perfils de flux de moment també mostren valors més grans al començament de la 
simulació, i van decreixent conforme l'estabilitat es va fent més forta. L'altura en la 
qual s'esvaeix el flux de moment és lleugerament inferior a l'altura en la qual es 
dissipa el flux de calor (això succeeix en la majoria de situacions de capa límit 
estable i es pot veure en els resultats LES d'una situació d'estratificació estable 
presentats a Saiki et al. (2000)). És per això que les definicions de l'altura de la capa 
límit a partir del flux de moment sovint són diferents; es pot definir com aquella altura 
en la qual el flux de moment assoleix el 5% del seu valor a la superfície (MF5%), 
però diferents autors opten per considerar aquella altura en la qual el flux de moment 
es fa zero,  considerant l'1% del valor a superfície MF1%,  o calculant on assoleix el 
5% del valor a superfície però dividint el resultat per 0.95 (Kosovic i Curry, 2000).

El flux de moment separat per components (no mostrat), presenta valors més grans 
en la direcció del vent dominant ( ' ' ' 'u w v w ).  
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La contribució a l'energia cinètica turbulenta de les variàncies de les components de 
la velocitat del vent mostra el típic comportament tradicional de totes les variables 
turbulentes. La variància ' 'u u  és la que presenta valors més grans seguida de ' 'v v  i 
després  ' 'w w ; aproximadament els resultats integrats de tota la capa al llarg de les 
8 hores de simulació mostren ' ' 1.3 ' ' 2.5 ' 'u u v v w w  (veure Figura 6.3). 

Finalment en la Figura 6.4 es mostren els coeficients de difusió turbulenta per al 
moment mK  i per a la calor hK . Ambdós presenten un comportament molt similar: 
vora el sòl els valors són petits atès que tot i haver-hi turbulència màxima els 
gradients de temperatura i de vent també són molt grans, resultant-ne un coeficient 
petit; els valors van creixent amb l'altura fins assolir un màxim que varia al llarg de la 
simulació (entre 2.0 i 0.8 m2/s)  i s'obté a una altura d'entre 60 i 30 m AGL, i després 
decreixent fins al sostre de la capa límit.

El nombre de Richardson (no mostrat) presenta valors molt petits vora el sòl (propers 
a zero) que van creixent amb l'altura fins assolir un valor constant de 0.24 al sostre 
de la capa límit. Aquest comportament és totalment coherent amb l'evolució de totes 
les variables turbulentes que es dissipen al sostre de la capa. De la mateixa manera 
els valors de z  són positius però molt petits vora el sòl, indicant estratificació 
estable molt feble. Quan augmenta l'altura aquests valors locals es fan més grans, 
fins assolir-se un valor constant tal com prediu la teoria de semblança d'escalat local 
(capítols 1 i 2). 

Taula 6-I: Evolució horària d'algunes altures rellevants (en metres): altura en la qual 
s'assoleix el màxim de vent (HVmax) i altures en les quals s'assoleix el 5% 
o l'1% del valor del flux de calor o del flux de moment a la superfície 
(HF5%, MF5%, HF1%, MF1%) 

Hora HVmax HF5% MF5% HF1% MF1% 

1 253 230 207 253 230 

2 277 253 253 411 277 

3 277 277 253 411 302 

4 253 277 253 411 383 

5 230 277 253 411 383 

6 207 253 230 383 383 

7 186 253 207 383 328 

8 186 207 186 383 328 



130    Capítol 6 

Figura 6.4: Perfils obtinguts per cada hora de simulació corresponents als coeficients 
de difusió turbulenta per al moment Km i per a la calor Kh. La llegenda 
que hi ha en la Figura 6.2 és la mateixa per a aquestes Figures.  
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Figura 6.3: Perfils obtinguts per cada hora de simulació corresponents a les 

variàncies de les tres components del vent ( ' ', ' ', ' 'u u v v w w ) i a l'energia 
cinètica turbulenta. La llegenda que hi ha en la Figura 6.2 és la mateixa 
per a aquestes Figures.  
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6.1.3  Comparació amb dades del CIBA

Al normalitzar les variables turbulentes respecte als fluxos superficials, es produeix 
una forta dependència amb z/h, on h és l'altura de la capa límit. Amb l'objectiu de 
veure si els resultats del model s'ajusten a les observacions es compararan les 
variables normalitzades obtingudes des de la 2a hora de simulació fins a la 8a, amb 
dades observades en el CIBA. [En el capítol 2, secció 2.5, s’han analitzat les dades 
mesurades al CIBA de setembre de 2002 a juny de 2003 en condicions de 
turbulència sostinguda, de 18:00 a 06:00 UTC, i s’han estimat els perfils de diversos 
paràmetres turbulents normalitzats en funció de z/h, comparant els resultats amb les 
corbes deduïdes per Nieuwstadt (1984) i Lenschow et al. (1988a). Aquests resultats, 
ara, es compararan amb els resultats de la simulació.] 

La Figura 6.5 compara els resultats de la simulació (ombrejat de color groc) amb els 
resultats de les observacions del CIBA (mitjana i desviació). Les Figures mostren la 
relació entre el flux de moment normalitzat amb el valor que pren a terra i l'altura 
normalitzada z/h, i el mateix pel flux de calor normalitzat i la variància de la velocitat 
vertical normalitzada. S'inclouen les corbes deduïdes per Nieuwstadt (1984) i 
Lenschow et al. (1988a) suposant situació estacionària (definides N84 i L88).  

Figura 6.5: Comparació entre els resultats 
de la simulació i les dades 
mesurades en el CIBA del flux 
de moment normalitzat amb el 
valor que pren a terra respecte 
a l’altura normalitzada z/h, el 
mateix pel flux de calor 
normalitzat i per la variància de 
la velocitat vertical normalitzada. 
S'ha afegit la corba d'estat 
estacionari segons Nieuwstadt 
(1984) i segons Lenschow et al. 
(1988a). 
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En general es pot veure que el model es mou al voltant de la situació estacionària 
però mai és una situació estacionària total. Els valors donats pel model inclouen 
força bé els valors observats al CIBA.  L'atmosfera quasi mai és estacionària i tant 
els valors observats com els simulats acostumen a estar propers però no 
exactament a sobre de la corba d'estacionarietat de N84 o L88. 

La comparació del flux de moment mostra que els resultats generats pel model 
s'acosten molt a les corbes de situació estacionària, especialment a la funció 
proposada per L88. Dels resultats observats en el CIBA són significatius (amb bona 
representativitat estadística) els valors obtinguts per sota de 0.75z/h (veure secció 
2.5). Es pot veure que els valors observats són similars als generats pel model.

En el cas del flux de calor, la simulació i les observacions tenen una bona correlació, 
presentant una proporcionalitat amb z/h del mateix estil, amb valors que decreixen 
més ràpid amb l'altura que no pas els de la situació estacionària predita per N84, i en 
canvi són propers als valors deduïts per L88 i observats en altres campanyes, com 
es comentava en la secció 2.5. 

En el cas de la variància de la velocitat vertical el model genera valors que s'ajusten 
al rang de valors més baixos observats. La dependència amb l'altura és molt similar i 
la diferència entre valors pot ser deguda al mètode de càlcul d'h. Vora el sòl la 
simulació tendeix cap a un valor d'1.4 molt proper a l'1.5 deduït de les dades del 
CIBA, i inferior al 2.0 (N84) o al 3.1 (L88) del cas estacionari.

En conclusió, es pot afirmar que el model és capaç de generar valors molt propers 
als observats. Aquest fet li dóna el valor d'eina de generació de dades experimentals 
per a situacions controlades, i això és molt important especialment en capa estable 
on recollir dades experimentals, sense efectes mesoescalars, ones de gravetat, ... 
acostuma a ser molt difícil.

6.2  Cas VILEXP96. Estimació de l’altura de la capa límit 
estable.

Una de les variables que descriu la capa límit és el seu gruix h . Conèixer aquest 
paràmetre és molt important en meteorologia ambiental (per a la dispersió de 
contaminants i en l'enginyeria eòlica), és un paràmetre d'escalat en la teoria de 
semblança i és un paràmetre bàsic d'inicialització pels models de mesoescala i gran 
escala (tant per a la predicció del temps com per a la modelització del clima).

El gruix de la capa límit depèn críticament del tipus d'estabilitat i és molt difícil de 
determinar de nit, en particular quan l'estratificació esdevé de moderada a molt 
estable (veure capítols 1 - 3).

L'objectiu d'aquest apartat és utilitzar el model STABLE per a l'estimació de l'altura 
de la capa límit estable d'una nit real. Per fer-ho, s'ha escollit una nit de la campanya 
VILEXP96 (nit 29 febrer - 1 març). A partir dels perfils de globus captiu que es 
disposa i de les mesures del paràmetre d'estructura tèrmica obtingudes pel sodar 
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s'avaluarà l'evolució del valor de l'altura h  i es compararà amb el valor que 
s'obtindria dels resultats del model STABLE.  

6.2.1 Altura a partir del sondatge de globus captiu

L'altura de la capa límit nocturna es pot estimar experimentalment a partir de les 
mesures de temperatura potencial i vent en els sondatges de globus captiu. Utilitzant 
la temperatura potencial, s'estima h  com aquella altura en la qual el gradient de 
temperatura potencial esdevé adiabàtic (o tendeix a adiabàtic), i emprant el perfil de 
vent, és el nivell més baix en el qual el vent assoleix el seu valor màxim. Aquests 
resultats es mostren en la Figura 6.6, indicant amb una fletxa l’estimació de l’altura 
de la capa estable. 

Es pot veure que en aquesta nit, l’altura de la capa estable es troba entre 50 i 60 m 
AGL, considerant els perfils de temperatura potencial de les 21:45 i 23:35 UTC. El 
perfil de les 22:52 UTC mostra la formació d'una capa elevada i s'acostuma a agafar 
l'altura d'aquesta inversió elevada com a altura h , trobant-se en aquest cas a uns 90 
m AGL. Els perfils de velocitat del vent mostren el màxim a 25 m AGL al 
començament i ascendint fins a 40 m AGL, dues hores més tard.

6.2.2 Mesura indirecta de l'altura mitjançant un sodar

En la teoria de propagació del so en un medi turbulent es demostra que la intensitat 
d'eco retroemès, corregit per l'atenuació, és proporcional al paràmetre d'estructura 
tèrmica 2

TC , el qual caracteritza la intensitat a petita escala de les inhomogeneïtats 
de la temperatura. El paràmetre d'estructura depèn dels fluxos de calor i de moment, 
així com dels gradients de temperatura i de vent.  

Figura 6.6: Estimació de l'altura de la capa límit estable nocturna utilitzant els perfils 
de temperatura potencial i velocitat del vent obtinguts per un globus 
captiu, durant la nit 29 febrer -1 març de 1996 (VILEXP96). Les fletxes, 
cadascuna del color del perfil, assenyalen aquesta altura.
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Beyrich i Weill (1993) i Hinojosa (2001) presenten els següents criteris per a la 
determinació de l'altura de la capa límit estable, insistint en la dificultat d'una 
estimació acurada d'aquest valor atès el delicat equilibri turbulent existent en 
aquesta capa.

1. Si el perfil de 2
TC  té un continuat decreixement amb l'altura, amb decreixement 

del gradient, s'estimarà h  com l'altura on la curvatura de 2
TC  sigui màxima. 

2. Si el perfil de 2
TC  mostra un decreixement no monòton, h  s'estimarà on el 

gradient de 2
TC  sigui màxim.  

3. Si el perfil de 2
TC  mostra un màxim elevat, s'estimarà h  en l'altura d'aquest 

màxim.  

En la Figura 6.7 es presenten els perfils dels paràmetres d'estructura tèrmica en 
diferents moments de la nit d'estudi, i s'indica amb una fletxa l'estimació de l'altura h .
S'observa que l'altura de la capa es mou entre 50 i 75 m AGL. 

6.2.3 Utilització del model 
STABLE per al càlcul d'h 

S'ha inicialitzat el model STABLE amb els 
perfils de temperatura potencial i vent 
obtinguts pel globus captiu a les 21:45 UTC 
del 29 de febrer. Els perfils de temperatura 
ja s'han mostrat en la Figura 6.6 i els de 
vent per components es veuen en la Figura 
6.8.

S'ha imposat el paràmetre de rugositat 0z =
0.07 m  obtingut de VILEXP96, i un vent 
geostròfic constant observat de 2.5 m/s 
50o. Mantenint la resta de paràmetres com 
els utilitzats pel cas 6.1, però activant 
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Figura 6.7: Estimació de l'altura de la capa límit estable nocturna utilitzant el 
paràmetre d'estructura tèrmica obtingut pel sodar, durant la nit 29 febrer -
1 març de 1996 (VILEXP96). Les fletxes assenyalen aquesta altura.
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l’esquema de refredament radiatiu, s'ha realitzat la simulació per 4 hores.

Els resultats de temperatura potencial i vent, fent la mitjana per cada hora de 
simulació, es mostren en la Figura 6.9.

La nit 29 febrer - 1 març presenta un comportament similar a les observacions de 
globus captiu que es mostraven en la Figura 6.6. Es pot veure com la temperatura 
en tota la capa va refredant al llarg de la simulació, especialment en els primers 
metres. El ritme de refredament és d'uns 0.7 K/h a 5 m AGL coincidint amb els 
resultats que es deriven del globus captiu. En altura, qualsevol dels perfils presenta 
un ràpid i constant creixement de la temperatura fins al què s'estimaria com a sostre 
de la capa estable, i llavors el seu valor canvia molt menys amb l'altura (a partir 
d’aquest punt el perfil tendeix a ser quasiadiabàtic). Els resultats de la simulació 
indiquen que el punt on el gradient de temperatura sembla que se'n va cap a aquest 
perfil quasiadiabàtic es troba quasi a 50 m AGL a l'inici, i sobrepassa aquest valor 
apropant-se cap als 60 i 70 m AGL a l'avançar la simulació.  

L'evolució del perfil de vent simulat també és molt similar als valors proporcionats pel 
globus captiu. Inicialment el màxim de vent estaria situat entre 20 i 40 m AGL, però 
ja a la 2a hora de simulació s'ha generat un màxim de vent molt marcat que 
s'assoleix a 44 m (en la mitjana de la 3a i 4a hora de simulació), altura en la qual es 
situa el valor h , essent molt proper als valors observats. El valor del màxim de vent 
és de 4.5 m/s en la 4a hora, lleugerament inferior als 5 m/s observats ja en el perfil 
de globus captiu de les 22:52 UTC.  

En conclusió, es pot observar que hi ha un bon acord entre els resultats dels 
diferents mètodes utilitzats per estimar l'altura de la capa límit nocturna.

Els resultats obtinguts amb el model STABLE són una valuosa aproximació a la 
descripció de la capa límit estable nocturna.

Figura 6.9: Perfils obtinguts per cada hora de simulació corresponents a la 
temperatura potencial i la velocitat del vent, per a la nit d'estudi: 29 febrer 
-1 març inicialitzada a les 21:45UTC.(Cas VILEXP96)
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6.3  Cas CASES-99. Estructura vertical turbulenta de la capa 
límit nocturna.

Com s'ha anat comentant, la turbulència en la capa límit nocturna es pot presentar 
de formes molt diferents. Unes vegades, generalment en situacions de vent fort, és 
forta i contínua en tota la capa. Altres vegades és feble o esporàdica i intermitent, tot 
i que quan es fa la mitjana al llarg d'unes quantes hores pot semblar que hagi estat 
actuant de forma continua en tota la capa. Sovint, també, s'observa turbulència 
elevada desconnectada dels processos de superfície.

Analitzar el comportament turbulent d'una nit requereix mesures acurades de les 
diferents variables turbulentes i un tractament estadístic específic de les dades 
mesurades. L'objectiu d'aquesta secció és veure fins a quin punt l'esquema STABLE 
és capaç de proporcionar aquests resultats.

Per veure-ho s'han analitzat dues nits de la campanya experimental CASES-99 
(secció 2.1.3), la nit 5-6 i la 11-12 d'octubre de 1999, la primera amb una 
estratificació molt estable (ja analitzada en el capítol 3, secció 3.3.2 pel fet d’haver-
se observat ones de Kelvin-Helmholtz), i la segona amb una estratificació 
moderadament estable.

Referent a aquesta campanya, i per comparar els resultats amb les simulacions, es 
disposa de:  

- Mesures turbulentes procedents d’anemòmetres sònics situats en les altures 1.5, 
5.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0 i 55.0 m d'una torre meteorològica de 60 m situada a 
prop de Leon (Kansas) (lloc principal de la campanya).  

A partir d'aquestes dades (3 components del vent i temperatura) registrades a una 
freqüència de 20 Hz, s'han calculat els fluxos de calor, moment, les variàncies de les 
variables i l'energia cinètica turbulenta cada 5 minuts. Aquestes dades permetran 
conèixer l'estructura turbulenta en els primers 55 m d'atmosfera.

- Sondatges de globus captiu i de globus sonda. Durant tota la campanya es van 
fer sondatges.

Els sondatges de globus captiu proporcionaven cada 10 s la pressió atmosfèrica, 
l'altitud, la temperatura del termòmetre sec i del termòmetre humit, la humitat 
relativa, la humitat específica i la velocitat i direcció del vent. La velocitat d'ascens 
era molt lenta, al voltant de 0.2 m/s, permetent subministrar moltes mesures i molta 
informació dels primers 400-800 m d'atmosfera, i a la vegada essent uns bons perfils 
per inicialitzar els models d'estudi de capa límit. Malauradament es van fer pocs 
sondatges que exploressin fins als 500 m o alçades superiors; concretament en tota 
la campanya només existeixen 9 sondatges de globus captiu realitzats a Leon 
(Kansas) amb mesures per sobre els 500 m AGL. Aquest fet ha limitat molt l'elecció 
de les nits d'estudi i a més no permetrà conèixer l'evolució de la nit pas a pas.  

Per aquest motiu cal utilitzar els sondatges de globus sonda que també es van 
llançar des de Leon. Aquests sondatges proporcionen dades cada segon de pressió 
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atmosfèrica, temperatura del termòmetre sec i del termòmetre humit, humitat 
relativa, velocitat i direcció del vent i altitud, fins als 4000-10000 primers metres 
d'atmosfera, amb una velocitat d'ascens d'entre 0 i 10 m/s. Es van realitzar molts 
llançaments de globus sonda, però desafortunadament per a l'objectiu d'aquesta 
secció se'n poden utilitzar molt pocs; quasi tots tenen errors en les dades mesurades 
en els primers 200 m impedint, en la majoria de casos, poder apreciar l'altura de la 
capa límit relacionada amb el màxim de vent a nivells baixos o amb l'altura de la 
inversió de temperatura.

Tot i els problemes s'han escollit les nits 5-6 i 11-12 per ser estudiades i simulades, 
per tal d'analitzar l'estructura vertical turbulenta en la capa límit nocturna.

6.3.1 La nit 5-6 de CASES-99 

Aquesta nit va estar dominada per una alta pressió i el cel era clar, sense núvols.

6.3.1.1  Sondatges de globus captiu i de globus sonda 

De la nit 5-6 es disposa del sondatge de globus captiu de les 21:00 LST i del de 
globus sonda de les 03:00 LST. La Figura 6.10 mostra la temperatura potencial i el 
mòdul de la velocitat i direcció del vent proporcionats per aquests sondatges. S'han 
remarcat els punts de mesura per poder apreciar la distància entre punts.

Figura 6.10: Perfils de temperatura poten-
cial, velocitat i direcció del 
vent, obtinguts a partir del 
sondatge de globus captiu de 
les 21:00 LST del dia 5/10/99 i 
de globus sonda de les 03:00 
LST del 6/10/99 (CASES-99). 
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Essent conscients de l'error que es pot cometre al comparar dades de diferents 
instruments i les poques dades que el sondatge de globus sonda ofereix en els 
primers 100 m, es pot intuir que l'altura de la inversió de temperatura ha anat 
creixent durant la nit i a les 03:00 LST es troba prop dels 100 m AGL.  

La temperatura vora el sòl és millor deduir-la de les mesures realitzades per la torre 
meteorològica de 60 m situada en el mateix lloc (dades no mostrades). A les 03:00 
LST la temperatura a 5 m AGL era d'uns 284 K.

La velocitat del vent acaba mostrant un màxim de vent a uns 130 m d'altura i de 10.6 
m/s. Aquest valor de vent és 2 m/s més fort que el vent a 200 m, per tant compleix 
les característiques de LLJ definides en el capítol 3. La direcció del vent és 
bàsicament del sud-est a les 21:00 LST i evoluciona cap al sud-sud-oest al llarg de 
la nit.

6.3.1.2  Estructura turbulenta en els primers 55 m AGL

Analitzant els càlculs 5-minutals de les variables turbulentes en els 8 nivells de la 
torre meteorològica de 60 m, s'observa en tots els casos una important explosió de 
turbulència (burst), entre les 00:20 i les 00:45 LST,  que s'associa a ones de Kelvin-
Helmholtz (K-H) observades pel Lidar Doppler (HRDL) a una altura de 56 m (veure 
capítol 3, secció 3.3.2, Figures 3.12-3.15).

Avaluant el paràmetre z/L de tota la nit (18:00 - 06:00) a 5 m AGL s'obté un valor 
mitjà d'1.41, indicant que l'estratificació fou molt estable durant tota la nit, segons el 
criteri adoptat en el capítol 2 (secció 2.3.3). Concretament des de les 21:00 a les 
03:00 LST el valor és de 1.30, definint-se també com un període on l'estratificació 
era molt estable.

En la Figura 3.14 del capítol 3 es presentava l'evolució del flux de calor i del flux de 
moment 5-minutals des de les 18:00 LST del dia 5/10/99 fins a les 06:00 LST de 
l’endemà. En aquestes figures es pot veure que la turbulència presenta un 
comportament típic de capa estable: intermitent i caòtica durant tota la nit, a més de 
l'explosió de turbulència associada a les ones de K-H.  

Però al calcular la mitjana d'aquests fluxos per cada hora de simulació l'aspecte és 
una mica diferent, i es podria dir que la turbulència mostra una estructura més 
tipificada. Per exemple, la Figura 6.11 mostra l'evolució horària del flux de calor.  

Per veure com és el perfil típic turbulent d'aquesta nit, s'ha dividit en tres períodes en 
funció de l'esdeveniment de K-H: 

- P1 = abans de l'esdeveniment, és a dir des de les 21:00 LST que començarà la 
simulació fins a les 00:00 LST. 

- P2 = durant l'esdeveniment, des de les 00:00 fins a les 01:30 LST. 

- P3 = després de l'esdeveniment, des de les 01:30 LST fins a les 03:00 LST al final 
de la simulació.
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Per cada període s'ha calculat la mitjana de cada variable turbulenta en tot el 
període. Totes les variables presenten un comportament similar. En la Figura 6.12, i 
com a mostra, s'observen els perfils del flux de calor en aquests tres períodes (sense 
normalitzar i normalitzats respecte al valor a 1.5 m). S'inclouen algunes corbes 
d'ajust (polinomis de segon grau) per identificar més clarament la tendència del flux 
de calor amb l'altura. Es podria resumir la nit 5-6 dient que en els seus primers 55 m 
presenta una estructura turbulenta tradicional, és a dir, amb la turbulència disminuint 
amb l'altura, però que l'esdeveniment de K-H que apareix en el període 2 trenca 
aquesta estructura, arribant turbulència des de dalt i per tant presentant estructura 
upside-down. En el període 3 encara es noten els efectes de l'esdeveniment tot i que 
es va afeblint.

6.3.1.3  Simulació

S'ha inicialitzat el model STABLE amb els perfils de temperatura potencial i vent 
obtinguts pel globus captiu a les 21:00 LST (veure Figura 6.10). S'ha imposat un 
paràmetre de rugositat de 0.1 m i un vent geostròfic deduït dels sondatges de globus 
sonda de les 21:00 i de les 22:00 LST (no mostrats) de 4.5 m/s 153o a les 21:00 LST 
però creixent fins a 6.2 m/s i girant cap a l'oest en la 1a hora de simulació. La resta 
de variables d'inicialització s'escullen com en el cas estàndard de la secció 6.1. 
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Figura 6.12: Perfil mitjà del flux de calor (sense normalitzar, a l'esquerre, i normalitzat 
respecte al valor a 1.5 m, a la dreta), en els 8 nivells de mesura de la 
torre meteorològica de 60 m, per cada període. (CASES-99, nit 5-6) 
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Sense activar l’esquema de refredament radiatiu s'ha realitzat la simulació per 6 
hores.

Els resultats de la temperatura potencial i la velocitat del vent fent la mitjana per 
cada hora de simulació es mostren en la Figura 6.13. Es pot veure que segons el 
model existeix una inversió de temperatura en els primers 50 m a l'inici de la 
simulació i creixent fins al voltant dels 100 m al final. L'aire des del sòl fins al sostre 
d'aquesta inversió va refredant al llarg de la nit assolint uns valors molt similars als 
observats en la torre de 60 m (per exemple, la temperatura potencial mitjana 
mesurada en la torre entre 02:00 i 03:00 a 5 m AGL era de 285 K, i a 50 m de 291 K, 
i la simulada també).  

El vent mostra la formació d'un màxim de vent amb el nas situat lleugerament per 
sobre de la inversió de temperatura, a 55 m al començament i pujant fins a 110 m al 
final, amb un valor que acaba essent al voltant de 9 m/s. Aquest màxim és molt afí a 
l'observat pel globus sonda tot i que s'ha generat a una altura lleugerament inferior i 
amb un valor inferior. La direcció del vent (no mostrada) indica que el vent gira en 
tota la capa cap al sud-oest tal com indicaven les observacions.  

La turbulència generada pel model en general mostra un comportament força 
tradicional en els nivells per sota el sostre de la capa límit. En la Figura 6.14 (dreta) 
s'observa l'evolució del flux de moment normalitzat respecte al seu valor a 0 m. 
Durant tota la simulació i per sota el sostre de la capa límit s'observa un 
comportament tradicional de la turbulència essent màxima vora el sòl i decreixent 
amb l'altura, essent pràcticament zero en el sostre de la capa. Aquesta disposició 
s'assembla a l'observada en la torre meteorològica abans de l'esdeveniment de K-H. 
El model però no pot simular aquest esdeveniment atès que procedeix d'escales 
més grans a l’escala de la turbulència, i els fenòmens associats a aquestes escales 
no s’han tingut en compte en la resolució del sistema d’equacions.  
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Figura 6.13: Perfils obtinguts per cada hora de simulació corresponents a la 
temperatura potencial i la velocitat del vent, per a la nit d'estudi 5-6 
d'octubre de 1999 (CASES-99) inicialitzada a les 21:00 LST. 
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És captivant observar la turbulència que es genera per sobre el sostre de la inversió, 
i que es relaciona amb la cisalla produïda pel màxim de vent en una zona on el perfil 
de temperatura és força indiferent i permet barreja.  Aquest resultat s'ajusta 
perfectament al què s'ha presentat en el capítol 3. Cal observar que els valors 
màxims s'assoleixen en la 1a hora de simulació quan el nas del màxim de vent és 
més marcat i hi ha una cisalla més important per sobre; més tard, en canvi, la cisalla 
disminueix i aquesta turbulència elevada, tot i ser-hi, és més feble.

En la Figura 6.14 (esquerre) s'ha representat el flux de calor normalitzat respecte al 
seu valor a 0 m. S'observa que excepte en la 2a hora de simulació els perfils són 
tradicionals, com el què mostra la torre meteorològica abans de l'esdeveniment de K-
H, tot i que presenten una curvatura lleugerament més convexa. La turbulència per 
sobre el màxim de vent també es pot apreciar, però amb proporcions molt inferiors a 
les mostrades en el flux de moment.

És interessant observar el fenomen que es detecta en la 2a hora de simulació en la 
qual el flux de calor és més gran a 25 m que en el sòl. En aquest cas i analitzant 
com varia el perfil de temperatura potencial en cada pas de temps (no mostrat), 
s'observa que des del minut 40 fins al 130 (aproximadament), la curvatura d'aquest 
perfil és lleugerament convexa entre 10 i 40 m, permetent més barreja en aquesta 
zona que vora el sòl.

6.3.2 La nit 11-12 de CASES-99 

Durant aquesta nit un sistema d'alta pressió s'estava movent de Nord a Sud, mentre 
un sistema de baixes pressions es desenvolupava al Nord-oest de l'emplaçament de 
la campanya (Leon, Kansas). El gradient de pressió entre aquests dos sistemes 
s'estava enfortint i va portar vents del sud en l'àrea de campanya. El cel era clar.
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a la nit d'estudi 5-6 d'octubre de 1999 (CASES-99). 
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6.3.2.1  Sondatges de globus captiu i de globus sonda 

Per a la nit 11-12 es disposa del sondatge de globus captiu de les 18:00 LST i del de 
globus sonda de les 00:00 LST. La Figura 6.15 mostra la temperatura potencial i el 
mòdul de la velocitat i direcció del vent proporcionats per aquests sondatges. S'han 
remarcat els punts de mesura per poder apreciar la distància entre punts.

Es pot intuir que s'ha format una inversió de temperatura amb un sostre que es 
trobava per sobre dels 100 m AGL a les 00:00 LST. L'aire vora el sòl s'anava 
refredant i segons les dades de la torre meteorològica, entre les 23:00-24:00 LST la 
temperatura a 5 m era d'uns 290.5 K.

El vent augmenta el seu valor al llarg de la nit i mostra un màxim d'uns 11 m/s, a 
partir dels 180 m i mantenint un valor alt de vent en tota la capa per sobre d'aquesta 
altura, sense mostrar un nas clar de LLJ.

La direcció del vent és clarament del sud.

6.3.2.2  Estructura turbulenta en els primers 55 m AGL

Durant la nit 11-12 el sensor de turbulència situat a 55 m en la torre meteorològica 
estava avariat i el de 10 m presentava sovint mesures errònies, per tant es 
prescindirà d'aquestes dades.  
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En la Figura 6.16 s'observa l'evolució del flux de calor i del flux de moment 5-
minutals des de les 18:00 LST del dia 11 fins a les 06:00 LST del dia 12. Com en el 
cas de l'anterior nit d'estudi, la turbulència presenta un comportament típic de capa 
límit estable (intermitent, caòtica, ..) i com en el cas anterior al calcular mitjanes 
horàries l'aspecte és força diferent, amb una estructura de capes molt més clara (no 
mostrat).

Avaluant el paràmetre z/L de tota la nit (18:00 - 06:00) a 5 m AGL s'obté un valor 
mitjà de 0.48, indicant que l'estratificació fou moderadament estable durant tota la 
nit. Concretament des de les 18:00 a les 00:00 LST el valor és de 0.73, definint-se 
també com un període on l'estratificació era moderadament estable (segons el criteri 
establert en el capítol 2, secció 2.3.3).

Atès que la simulació es portarà a terme 
des de les 18:00 a les 24:00 LST s'ha 
calculat la mitjana de les mesures 
turbulentes en aquest període i s'ha 
dibuixat el perfil mitjà. En la Figura 6.17 es 
representa el perfil de flux de calor 
normalitzat respecte al seu valor a 1.5  m. 
S'ha inclòs una funció d'ajust (polinomi de 
segon grau) que mostra més clarament la 
tendència d'aquestes dades, i s'observa 
que és una turbulència decreixent amb 
l'altura, és a dir, tradicional en tot el 
període. Cal dir, però, que les variables 
turbulentes més relacionades amb la 
cisalla de vent (flux de moment, energia 
cinètica turbulenta, ... no mostrades) no 
presenten una estructura tan clarament 
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Figura 6.16: Evolució del flux de calor i del flux de moment, en 6 nivells de mesura 
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tradicional. Tal com és típic (veure capítols 2 i 3) el flux de calor presenta sempre 
una estructura més uniforme que les altres variables.

6.3.2.3  Simulació

S'ha inicialitzat el model STABLE amb els perfils de globus captiu de les 18:00 LST 
(veure Figura 6.15). S'ha imposat un vent geostròfic de 7 m/s i 180o, constant durant 
tota la nit, deduït de les observacions de globus sonda. S'han mantingut la resta de 
paràmetres com en la simulació de la nit 5-6.

Els resultats de la temperatura potencial i la velocitat del vent, fent la mitjana per 
cada hora de simulació, es mostren en la Figura 6.18.

El perfil inicial de temperatura potencial mostrava una estratificació pràcticament 
neutra i s'observa una inversió de temperatura que es va formant al llarg de la nit 
assolint el seu sostre lleugerament per sobre els 100 m a les 6 hores de simulació. 
Els valors vora el sòl són molt propers als observats en la torre meteorològica de 60  
m.

El vent va augmentant el seu mòdul al llarg de la simulació en tota la capa. Els valors 
màxims de vent s'assoleixen simultàniament en tota la capa per sobre la inversió de 
temperatura, sense mostrar nas de LLJ, amb el màxim al voltant dels 180 m AGL, de 
la mateixa manera que succeïa en les observacions. En l'última hora de simulació 
sembla que es comença a formar un altre màxim de vent a 110 m que també es va 
poder observar una hora més tard i a 125 m en el següent sondatge de globus 
sonda que es disposa (no mostrat).

La direcció del vent (no mostrada) es manté del sud en tota la simulació.

La turbulència generada pel model durant tota la simulació és totalment tradicional. 
En la Figura 6.19 es mostra l'evolució dels perfils de flux de calor i flux de moment 
normalitzats respecte al valor a superfície i es constata un decreixement de la 
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Figura 6.18: Perfils obtinguts per cada hora de simulació corresponents a la 
temperatura potencial i la velocitat del vent, per a la nit d'estudi 11-12 
d'octubre de 1999 inicialitzada a les 18:00 LST (CASES-99).  
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turbulència amb l'altura, de forma similar al què s'obtenia amb les mesures de flux de 
calor en la torre meteorològica.

Per sobre el màxim de vent, i sobretot en el flux de moment, s'observa una zona 
amb turbulència elevada tal com succeïa en el cas d'estudi anterior, associada a la 
poca cisalla de vent, però en una zona on el perfil de temperatura és totalment 
neutre.

Els valors obtinguts per la simulació tant pel flux de calor com pel flux de moment 
vora el sòl, són lleugerament superiors en aquesta nit que en la nit 5-6, tal com 
indicaven les mesures de la torre; de totes maneres, els valors simulats són en 
ambdós casos inferiors als valors observats.

En conclusió, les simulacions proporcionen una informació detallada de l'evolució 
de la turbulència. En general, per sota la inversió de temperatura i el màxim de vent 
mostren una turbulència de tipus tradicional, amb valors màxims vora el sòl i 
decreixent amb l'altura. Per sobre el màxim de vent l'esquema genera turbulència 
elevada, associada a la cisalla que hi ha en aquesta zona en la qual el perfil de 
temperatura potencial presenta una estratificació quasi indiferent, permetent més 
barreja. Aquest comportament s'acosta totalment al deduït en el capítol 3 referent a 
dades de la campanya SABLES 98.  

6.4 Conclusions 

En aquest capítol s'ha utilitzat el model STABLE per simular diferents situacions de 
capa límit atmosfèrica nocturna des d'una estratificació feblement estable fins a 
estratificacions molt estables com les observades en les campanyes experimentals 
VILEXP96 i CASES-99. 
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Figura 6.19: Perfils obtinguts per cada hora de simulació corresponents al flux de 

calor i al flux de moment normalitzats respecte el seu valor en el sòl, per 
a la nit d'estudi 11-12 d'octubre de 1999 (CASES-99). 
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En condicions d'estratificació feblement estable s'ha simulat un cas teòric el qual ha 
mostrat l'evolució de la capa estable nocturna juntament amb les seves 
característiques bàsiques: refredament de la superfície de la Terra, formació d'una 
inversió de temperatura vora el sòl, creixement del vent amb l'altura fins a un màxim 
de valor supergeoestròfic,... i generació de turbulència d'estructura tradicional en tota 
la capa. Comparant els valors de turbulència generats per la simulació amb valors 
del període setembre 2002 a juny 2003 de dades de CIBA en situacions similars, es 
pot afirmar que el model és capaç de generar valors molt propers als observats. 
Aquest fet li dóna el valor d'eina de generació de dades experimentals per a 
situacions controlades, i això és molt important especialment en capa estable on 
recollir dades experimentals, sense efectes mesoescalars, ones de gravetat, ... 
acostuma a ser molt difícil.

En condicions d'estratificació moderada a molt estable l'estudi de l'evolució de la 
capa límit ja és molt més complicat. S'ha utilitzat l'esquema STABLE per localitzar 
l'altura de la capa límit amb un cas de VILEXP96 del qual es disposava de bones 
mesures de globus captiu i sodar. S'ha observat que hi ha un bon acord entre els 
resultats de les observacions i la simulació en l'estimació de l'altura de la capa límit 
nocturna. Els resultats obtinguts amb el model STABLE són una valuosa 
aproximació a la descripció de la capa límit nocturna.  

Definir l'estructura vertical turbulenta en capa estable nocturna és molt difícil atès 
que, en la majoria de casos quan l'estratificació és molt estable, la nit es pot dividir 
en diferents períodes i cadascun es troba en una classe diferent, amb propietats ben 
diferents.  En aquesta secció s'ha analitzat la turbulència en les nits 5-6 i 11-12 de la 
campanya CASES-99, nits d'estratificació molt estable, simulant amb el model 
STABLE la seva evolució.

Les simulacions proporcionen una informació detallada de l'evolució de la turbulència 
al llarg de la simulació. En general, per sota la inversió de temperatura i el màxim de 
vent mostren una turbulència de tipus tradicional, amb valors màxims vora el sòl i 
decreixent amb l'altura.

Durant la simulació de la nit 5-6 s'observa que des del minut 40 fins al 130 
(aproximadament), la curvatura del perfil de temperatura potencial és lleugerament 
convex entre 10 i 40 m, permetent més barreja a uns 25 m que vora el sòl, allunyant-
se de l'estructura tradicional.  

Per sobre el màxim de vent l'esquema genera turbulència elevada, associada a la 
cisalla que hi ha en aquesta zona en la qual el perfil de temperatura potencial 
presenta una estratificació quasi indiferent, permetent més barreja. Aquest 
comportament s'acosta totalment al deduït en el capítol 3 referent a dades de la 
campanya SABLES 98.  

L'esquema no ha estat capaç de generar situacions upside-down com les 
observades en la nit 5-6 associades a ones de Kelvin-Helmholtz. Sembla lògic 
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pensar que aquest esdeveniment està associat a escales més grans i a efectes no 
inclosos en la resolució de l’esquema.  
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Capítol 7 

Descripció del model ATHENE 

ATHENE (Atmospheric Turbulence Higher ordEr columN modEl) és un model de 
columna que conté un esquema de parametrització turbulenta d’ordre 1.5 amb 
equació pronòstic de l’energia cinètica turbulenta. El model disposa d’un mòdul de 
forçaments dinàmics, i de diferents opcions de parametrització de la superfície. 

És un model d’execució ràpida però amb alt significat físic i capaç de treballar en un 
ampli rang d’escales. 

En aquest capítol es descriurà l'esquema de turbulència i les diferents opcions que 
l'acompanyen. 

7.1 Esquema de turbulència 

L’esquema utilitzat està descrit a Cuxart et al. (2000a). Està escrit en forma 
tridimensional però admet una versió unidimensional apte per ser utilitzada en els 
models de columna, que és la que s’ha utilitzat a ATHENE. Aquest esquema 
actualment està operatiu en els models HIRLAM (High Resolution Limited Area 

Model; Unden et al., 2002) (amb alguna modificació) i Meso-NH (Mesoscale non-

hydrostatic meteorological model; Lafore et al., 1998), i s’utilitza com a esquema de 
submalla en un model de simulació de grans remolins (LES) (Jiménez i Cuxart, 
2005).

7.1.1 Hipòtesis pel sistema d’equacions de segon ordre 

L’esquema de turbulència es deriva del sistema d’equacions complet de segon ordre 
de fluxos i variàncies (veure capítol 4), aplicant algunes simplificacions per tal 
d’obtenir un esquema d’ordre 1.5. 

Com es mostra a Cuxart (1997), seguint Lilly (1967) i Deardorff (1973), primer es 
separen la part isòtropa i l’anisòtropa del sistema d’equacions de 2n ordre. Una 
primera aproximació és considerar la part anisòtropa com una pertorbació de la 
isòtropa. La part isòtropa del tensor de Reynolds és l’energia cinètica turbulenta.
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7.1.1.1 Part isòtropa 

Seguint Redelsperger i Sommeria (1981) es guarda tota l’equació de pronòstic de 
l’energia cinètica turbulenta, que simbolitza la part isòtropa del tensor de Reynolds. 
Aquesta equació diu com era la turbulència en el pas de temps anterior i representa 
bona part del transport turbulent.

L’expressió d’aquesta equació és la que es trobava en el capítol 4, però ara 
considerant només la coordenada vertical (a partir d’aquest punt simplificarem 
l’escriptura d’ e  per e )

' ' ' /
' ' ' ' ' 'v

v

w e w pwee U V g
u w v w w

t z z z z z
 (7-1)  

Segons Kolmogorov (1942) es pot imposar que a petita escala existeix isotropia 
local i es pot escriure el terme de dissipació:  

3 2e
C

l
 (7-2) 

A aquest procés se li pot associar una escala temporal proporcional al temps de 
bolcat (overtuning time) dels remolins energètics, definida com: 

e l

C e
 (7-3) 

El terme de pressió, com s’ha vist en el capítol 4, es pot desglossar en dues parts: 
a. Terme de retorn a la isotropia que redistribueix l’energia dels components més 
energètics cap als menys energètics. La seva contribució total en l’equació de la 
energia cinètica turbulenta per a fluids incompressibles és zero i en el cas de 
turbulència isòtropa és zero. 
b. Dos termes més d’interacció, de la turbulència amb la cisalla, i de la turbulència 
amb la flotabilitat, que són termes de transport i s’inclouran en el mateix terme de 
transport.

El terme de transport d’energia cinètica turbulenta es parametritza utilitzant la 
teoria-K

1 2
2' m k

e
w e C l e

z
 (7-4) 

Finalment, l’equació de pronòstic d’energia cinètica turbulenta serà 

1.5
0.5

2' ' ' ' ' 'v m k

v

wee U V g e e
u w v w w C l e C

t z z z z z l
 (7-5) 
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7.1.1.2 Part anisòtropa i fluxos 

En la part anisòtropa del tensor de Reynolds i en els altres fluxos i variàncies, 
s’apliquen les hipòtesis de Sommeria (1976) en el sistema d’equacions original 
[moltes d’aquestes hipòtesis ja han estat comentades en el capítol 4].

a. Els fenòmens turbulents de submalla, per una malla donada, estan en equilibri 
estacionari amb les condicions de contorn de la cel·la. Això permet negligir els 
termes d’advecció i els termes amb les derivades temporals. 

b. Es negligeixen totes les fonts externes (intercanvis radiatius i efectes d’escales 
grans).

c. Es negligeixen la dissipació per viscositat per als fluxos i esforços, però no per a 
les variàncies i correlacions d’escalars. 

d. Es negligeixen els termes de Coriolis. 

e. Es negligeixen els moments de tercer ordre. 

f. Qualsevol forçament anisòtrop és negligible comparat amb la seva part isòtropa, si 
és que aquesta es troba en l’equació. 

g. Les derivades espacials pels termes de fluctuació de pressió es negligeixen. 

h. Els termes de flotabilitat es negligeixen en les equacions de la part anisòtropa del 
tensor de Reynolds, però es tenen en compte en les equacions d’energia cinètica 
turbulenta, i pels fluxos de calor, humitat o qualsevol altre escalar. (Els fets 
experimentals mostren que per exemple el flux de calor és més sensible a 
l’estratificació tèrmica que els fluxos de moment, per això es manté en aquests 
casos. De totes maneres l’efecte que pugui tenir l’estratificació tèrmica en l’energia 
cinètica turbulenta acabarà afectant als fluxos de moment).

A més:

i. Se suposarà que no hi ha canvis de fase. (Si hi haguessin canvis de fase, l’equació 
resultant seria molt diferent com es pot veure a Redelsperger i Sommeria (1981)). 

ii. S'assumeix la teoria de Kolmogorov pel terme de dissipació, com s'ha vist abans, i 
s'assumeix que el temps de bolcat és el mateix  de la dissipació d’energia cinètica 
turbulenta (7-3). 

Si s'escriu el terme de dissipació de la variància de temperatura potencial com 
2'C , es podrà escriure (Sommeria, 1976): 

2 2 1 2 2

1 2

' ' '
2

e
C C C

l C e l
 (7-6) 

i, seguint el mateix criteri, es podran escriure totes les dissipacions q , q , ....

iii. El terme de pressió s’inclou en el terme de transport. 

Finalment, i assumint la mateixa escala de longitud kl  en tots els termes, s’obté el 
sistema d’equacions següent: 
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on

0.61v
qE E  (7-15) 

Les funcions 3 i 3 , considerades com la inversa dels nombres turbulents de 
Prandlt i Schmidt, actuen com a funcions d’estabilitat; són funcions derivades del 
sistema d’equacions inicial de segon ordre sense haver imposat cap hipòtesi 
addicional.  

2 2
1 2 1 1 2

3 2 2
1 2 1 2 1

(1 )(2 ) ( )
1

1 ( )( ) ( ( ) )

q q q

q q q

C R C R C R C C R R

C C R R C C R R C R R
 (7-16)  
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 (7-17) 

on
2 2
k k

q q
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g l g l q
R E R E

e z e z
 (7-18) 
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Si 1 22C C  (demostrat experimentalment a partir de 2qC C ) les funcions se 

simplifiquen, quedant: 

3 3

1 1

1

1 DC R
 (7-19) 

2 2

1
k k v

D q q
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g l q g l
R R R E E

e z z e z
 (7-20) 

que són les expressions utilitzades en l’esquema d’ATHENE.  

Les constants usades en l’esquema són: 

2 1 20.40, 0.70, 4, 0.139 2

0.066, 0.166

m m s h

MF HF

C C C C C C C

C C
 (7-21)  

Les funcions 3 i 3 són més grans que 1 quan l’estratificació és inestable, 
incrementant la barreja en aquest cas; i són més petites que 1 en condicions 
d’estratificació estable, disminuint la barreja, essent més petit el seu valor quant més 
estabilitat hi ha. 

7.1.2 Tancament del sistema 

Per tancar el sistema, com s’ha comentat en el capítol 4, es necessita una escala de 
longitud ( kl l l  si es consideren iguals o kl  i  l  en cas contrari). Definir-la és el 
problema més gran que tenen aquests tipus de tancaments. 

La l  apareix al parametritzar la dissipació, i és una mesura de la grandària dels 
remolins més energètics a l’inici del subrang inercial. Cal, doncs, determinar per a 
cada punt de malla quina grandària té el remolí amb més energia. 

L’escala de longitud kl  apareix en el terme de transport-pressió de l’equació de 
l’energia, i després, en totes les formulacions de fluxos i variàncies. En general no es 
distingeix entre transport de moment i de calor o humitat, es considera una única 
longitud de mescla ( )k k m hl l l l , però en alguns casos si que es diferencia entre 
aquesta longitud de mescla kl  i la longitud de dissipació l .

ATHENE permet escollir entre un ampli recull d’escales de longitud i suposa, en la 
majoria de casos,  kl l l . Tot seguit s’exposaran les diferents opcions de 
l’esquema:

a. Delta 

Es defineix l’escala de longitud com la grandària de la malla, ja que és una opció 
clàssica en 3D, però en 1D s’ha constatat que no és una mesura aplicable. 

l z  (7-22) 



154    Capítol 7 

b. Proporcional a z 

Prop del sòl, la grandària dels remolins turbulents està limitada per la presència 
d’aquesta superfície. Per això se suposen longituds com: 

b1. l k z  (7-23) 

    on k és la constant de von Karman. 

b2. l z  (7-24) 

b3. Redelsperger et al. (2001) proposen unes escales kl  i l dependents de 
l’estabilitat  
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essent pel cas inestable 
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i pel cas estable 

2

1 4.7
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z

L

z

L
 (7-28) 

on L és la longitud d’Obukhov, A=2.79, =4.63, =0.2, i iz  l’altura de la inversió. I 
a més la ( )f Ri es defineix com: 
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 (7-29) 

En el cas d'estratificació neutra, aquestes expressions queden reduïdes a 

kl l Az .

c. Deardorff 

Deardorff (1980) introdueix una modificació en la longitud de mescla que té en 
compte els efectes de l’estratificació. Proposa reduir l’escala de longitud a una 
escala de flotabilitat que descrigui l’altura a la qual pot pujar una parcel·la de fluid 
amb una energia cinètica donada, fins que tota l’energia cinètica es converteixi en 
energia potencial.     

1
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estable

v

g
l e

z
 (7-30) 

Generalment s’escull
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z
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o bé

1

min , 0.76 · v

v

g
l k z e

z
 (7-32) 

d. Asimptòtic 

Blackadar (1962) va estendre la teoria de mescla de Prandtl dient que l varia des de 
valors k z  prop de la superfície fins a un valor constant màxim 0l  a alçades molt 
grans

0

1 1 1

l k z l
 (7-33) 

on 4
0 2.7·10 / cl G f  essent G  el vent geostròfic i cf el paràmetre de Coriolis. 

Djolov (1973) hi va incloure una funció d’estabilitat M  i va suposar 
4

0 4.0·10 / cl G f

0

1 1M

l k z l
 (7-34) 



156    Capítol 7 

Molts models que utilitzen la parametrització de Blackadar opten per un valor 0l  fixat 
(100, 150 o 250 m, per ex.) o el calculen utilitzant l’expressió proposada per Mellor i 
Yamada (1974) 

1 2

0

0
1 2

0

z e dz
l

e dz
 (7-35) 

on = 0.1 (Mellor i Yamada, 1974; Andrén, 1990), tot i que alguns autors opten per 
valors diferents, com per exemple 0.2 (Ayotte et al., 1996) o 0.25 (Duynkerke i 
Driedonks, 1987). 

e. Delage

Delage (1974) proposa una longitud per modelitzar la capa límit nocturna 

0 0

0 0

1 1 1
4.7

( )

11 1 1

( )

c
c

k

c

l k z z l k L

l k z z l k L

 (7-36) 

i Weng i Taylor (2003) la utilitzen conjuntament amb una longitud tipus Djolov pels 
casos inestables i neutres 

0 0

1 1

( )

M

l k z z l
 (7-37) 

f. Bougeault-Lacarrère 

Aquesta longitud és la que s’utilitza per defecte a ATHENE.  

Bougeault i André (1986) i després Bougeault i Lacarrère (1989) presenten una 
longitud que sembla ben fonamentada físicament. L’escala de longitud dels remolins 
més grans a un nivell donat es calcula, com una funció del perfil d’estabilitat dels 
nivells del seu voltant, avaluant el desplaçament que pot tenir una bombolla de fluid.

Per a cada nivell z del model, es considera una bombolla imaginària d’aire (o de 
fluid) amb l’energia cinètica turbulenta ( )e z  i la temperatura potencial virtual ( )v z

del nivell. Aquesta bombolla pot pujar fins que el treball de l’empenta tèrmica que li 
fa l’entorn excedeixi la seva energia cinètica inicial. Això determina upl que es 
considera com la grandària del remolí cap amunt 

( '') ( ) '' ( )
upz l

v v
z

z z dz e z  (7-38) 

El mateix es fa per determinar el possible desplaçament cap avall, imposant que no 
pugui viatjar més enllà del terra 

( ) ( '') '' ( ) 0
down

z

v v down
z l

z z dz e z z l  (7-39) 
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Les longituds kl i l  hauran de ser algun valor entre upl  i downl . L’avantatge més 
important d’aquest mètode és que l’escala de longitud no només depèn de 
l’estabilitat del nivell sinó que nota els efectes de zones estables allunyades. Però 
per altra banda cal tenir en compte que la pròpia definició de la longitud fa que tingui 
una limitació en el cas d'estratificació neutra, on la partícula no frena fins trobar una 
capa d'inversió. 

Per exemple, en una capa inestable, amb una inversió forta en forma de tapa, 
l’escala de turbulència coincidirà amb el gruix d’aquesta capa. Per altra banda, prop 
de terra, l’altura del nivell de càlcul és rellevant en el resultat final de l’escala de 
longitud. I per últim, si és una capa amb estratificació constant, s’obté una escala de 
longitud proporcional a l’escala de flotabilitat 

B

e
l

z

La dificultat més important és escollir quin tipus de "mitjana" cal aplicar entre upl  i 

downl  per obtenir els valors de kl i l .

Bougeault i Lacarrère (1989), que a partir d’ara serà anomenada BL89, proposa: 

Per a kl  és convenient escollir un valor que tendeixi a ser el més petit entre upl  i 

downl , ja que sembla ben fonamentat que el coeficient de difusió prop d’una paret 
variï amb la distància a la paret. De la mateixa manera, una inversió forta que limiti la 
turbulència en la vertical, actua com una paret. 

Així escull 

min ,k up downl l l  (7-40) 

Però per a l no sembla que el comportament sigui igual, tot el contrari, en capes 
convectives el gruix de la capa influeix en la grandària dels remolins energètics. 

En aquest cas

up downl l l  (7-41) 

Poden, però, existir moltes d’altres combinacions entre upl  i downl . De fet, a Bougeault 
i André (1986) s’havia escollit kl l l  on 

1 1 1 1

2 up downl l l

Cuxart et al. (2000a) opta per imposar la mateixa escala de longitud per al transport i 
per a la dissipació, i els esquemes implementats a MesoNH, ATHENE i a HIRLAM 
(fins fa poc),  escullen aquesta opció: 

k up downl l l l  (7-42) 
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[Aquesta proposta ha estat provada en els règims donats en capa límit atmosfèrica 
convectiva seca (Cuxart et al., 2000a), i en la seva extensió a capa planetària 
atmosfèrica amb núvols (Sánchez i Cuxart, 2004). La seva aplicació en 
estratificacions molt estables (Vukelic i Cuxart, 2000; Conangla et al., 2002a,b), 
mostren un comportament molt satisfactori, però en condicions d'estratificació 
feblement estable i per l'estratificació neutre aquesta longitud sobreestima la mescla 
i requereix limitacions en el seu valor (com es veurà en el capítol 8).] 

La codificació del càlcul d’aquesta longitud es pot fer amb una aproximació de 1r o 
de 2n ordre. ATHENE té implementat el 2n ordre, el qual si una partícula pujant o 
baixant no arriba fins al nivell següent del model estima fins a on pot arribar d’entre 
els dos nivells. 

El càlcul de l’escala de longitud en capes amb estratificació estable uniforme 
convergeix, excepte en la constant, a l’equació de Deardorff (1980) 

2

vref

e
l

g

z

 (7-43) 

7.1.3 Constants i comportament del sistema amb BL89 

Constants

Generalment en els esquemes de turbulència pels models de columna s’utilitza un 
conjunt de constants propi de l’esquema i ben diferent de l’usat en esquemes de 
submalla per a les simulacions de grans remolins (LES). Es considera inevitable, 
atès que el rang d’escales representades en aquests dos tipus de models és bastant 
diferent i en conseqüència el comportament espectral és diferent. 

En aquest esquema s’utilitza el mateix conjunt de constants per a la formulació 1D 
que per al LES. Això permet que el mateix esquema, amb les mateixes constants, 
sigui capaç de treballar com a esquema de submalla a alta resolució i com a 
esquema de columna a baixa resolució, però que a la vegada es comporti 
apropiadament en escales intermèdies, i que per tant, no calgui anar canviant 
d’esquema cada vegada que es canviï la resolució. Això és un atractiu molt 
important d’aquest esquema i una bona raó per usar-lo. La utilització de la funció 
d’estabilitat 3  n’és l’element clau (Cuxart, 1997). Si 3 =1, com en molts esquemes 
de turbulència, és impossible utilitzar un únic conjunt de constants per a totes les 
aplicacions. 

Nombre crític de l’esquema 

La condició que separa que el fluid esdevingui o es mantingui laminar o turbulent, 
defineix el nombre crític de l’esquema. 



Descripció del model ATHENE  159 

Per determinar-lo s'ha partit de l’equació d’evolució de l’energia cinètica turbulenta 
(7-5), havent negligit el terme de transport i les adveccions, i substituint les 
expressions dels fluxos donades a (7-7), (7-8) i (7-9)  i la funció 3  (7-19)-(7-20). 

Considerant la definició de la freqüència de Brunt-Väisälä 2 ( ) ( )BV vref vN g z  i 
escrivint l’escala de longitud de BL89 per a estratificació estable (7-43) s'obté: 

2

1

2 1
2

1 2 2

BV
MF HF BV

e M N C
e C C N

t N z C
 (7-44) 

Aquesta expressió serà zero sempre que existeixi una proporcionalitat entre 2
BVN  i 

2( )M z del tipus: 
2

2

1

2
0.139

2

1 2 2

BV MF

HF

N C

C CM

Cz

 (7-45) 

Aquest nombre crític de l’esquema és el nombre de Richardson crític del gradient i 
ens indica que si el nombre de Richadson de la simulació en un volum de fluid és 
més petit que 0.139 (considerant les constants (7-21)), aquest volum podrà 
esdevenir turbulent. Cal tenir en compte, que és un valor dependent del conjunt de 
constants escollides. Els esquemes d'ordre 1.5 acostumen a tenir un nombre de 
Richardson crític petit, el qual no permet que la capa límit pugui créixer massa en 
altura, en canvi els esquemes de primer ordre no tenen aquesta limitació i l'altura de 
la capa límit acostuma a ser molt més gran (com es veurà en el capítol 8).

Valor de 3

La funció d’estabilitat 3 pren valors diferents en funció del tipus d’estabilitat que 
existeixi. Però és interessant fer notar, que si en capes uniformement estratificades 
establement l’escala de longitud pren l’expressió (7-43), el valor de 3  a (7-19)-(7-20) 
en aquestes condicions serà constant i igual a 0.78. 

7.2 Condicions de contorn 

La condició física imposada al nivell més alt del domini de simulació és de fluxos 
verticals turbulents nuls.

En canvi a la superfície s'assumeix que la informació està continguda en el valor 
dels fluxos turbulents de calor, humitat i moment. Segons l’opció escollida, els fluxos 
poden ser imposats (sigui amb mesures experimentals o a partir d’alguna altra font) 
o calculats a partir de diferents parametritzacions de fluxos superficials (es veurà en 
el punt 7.2.1). 

L’estructura horitzontal de la capa límit es considera mitjançant la introducció de 
forçaments dinàmics (gradient de pressió, adveccions i divergència de massa, la 
qual permet diagnosticar la velocitat vertical del vent) (Terradellas i Cuxart, 2001a). 
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7.2.1 Parametrització dels fluxos superficials 

ATHENE permet escollir entre diferents tipus de parametritzacions dels fluxos 
superficials. 

En aquestes, s’aplica l’aproximació de capa superficial entre el nivell del model més 
baix i la superfície. S’assumeix que els fluxos turbulents són constants amb l’altura i 
iguals als valors de la superfície. Es poden expressar utilitzant la teoria de 
semblança de Monin-Obukhov en termes del gradient de vent, temperatura i humitat, 
assumint-se proporcionals a les funcions d’estabilitat adimensionals del gradient, 
definides com:

*

*

*

M

H

Q

kz M

u z

kz

z

kz q

q z

 (7-46) 

Funcions de Businger-Dyer 

Businger et al. (1971) i Dyer (1974) van estimar les funcions adimensionals  

1 4

1 4.7 0

1 0

1 15 0

M

z z
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L L
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L L

 (7-48) 

Les funcions adimensionals per a altres escalars (humitat, contaminants) s’assumeix 
que són les mateixes que H .

Suposant vent nul a 0 0( ( ) 0)z M z , i integrant verticalment entre 1z  i 0z , s’obté 
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Aquesta parametrització és la que s’utilitza per defecte a ATHENE, per les raons 
comentades en el capítol 4. ATHENE, però, permet escollir entre aquesta i Holtslag i 
De Bruin (1988) que proposen unes funcions empíriques adaptades a situacions 
molt estables. 

7.3 Divergència de flux radiatiu d’ona llarga 

Com s’ha comentat en el capítol 4, la divergència de flux radiatiu d’ona llarga cal que 
sigui un paràmetre calculat en l’esquema.  

ATHENE inclou la formulació descrita a Pielke (2002) on s’utilitza la proposta de  
Sasamori (1972), que assumeix que -en els intervals z  especificats-  l’atmosfera és 
isotèrmica i la densitat de l’aire és constant. 

Havent suposat cel clar, la divergència de flux net radiatiu d’ona llarga incloent totes 
les longituds d’ona (R  cap amunt i R cap avall), es pot escriure: 

4 4
s ol`

4 4
sostre

ona llarga

( , )
( )

( , )
( ) ( )

IR

IR sostre

R d u T
T z T

z dz

R d u u T
T z T z

z dz

R R R

z z z

 (7-50) 

on és la constant d’Stefan-Boltzmann, ( , )IR u T l’emissivitat de banda ampla en 

cel clar, 
0

z

u dz , i T la temperatura absoluta al nivell z .

Així, la variació de temperatura deguda a la divergència de flux radiatiu d’ona llarga 
serà:

radiació
ona llarga

d'ona llarga

1

p

T R

t c z
 (7-51) 
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L’emissivitat de banda ampla s’ha calculat com una suma de les emissivitats dels 
absorbents de radiació infraroja més importants a l’atmosfera: 

Pel vapor d’aigua s’han utilitzat les funcions proposades per Atwater (1974) 

,

0.104 log 0.440, 4 log 3

0.121 log 0.491, 3 log 1.5

( ) 0.146 log 0.527, 1.5 log 1.0

0.161 log 0.542, 1.0 log 0

0.136 log 0.542, 0 log

IR q

P P

P P

P P P

P P

P P

 (7-52) 

on P  és la quantitat d’aigua precipitable en g/cm2

z dz

z
P qdz

Pel 2CO , Kondratyev (1969) va proposar la formulació 

2

0.4
, ( ) 0.185 1 exp( 0.39 )IR CO c cH H  (7-53) 

on cH és la quantitat de 2CO  en cm i es calcula amb l’expressió 

00.280 ( )cH p p

on p  és la pressió en hPa a l’altura z  i 0p  al nivell del mar, i la constant 0.280 s’ha 
adaptat a la concentració actual de 2CO  en l’aire. 

7.4 Implementació 

L’esquema turbulent està implementat utilitzant el mètode de Crank-Nicholson, el 
qual permet escollir el grau d’implicitació que es vol.  

Tot aquest procés d’implementació està descrit detalladament a Cuxart (1997).

[Inicialment, a ATHENE, el terme de dissipació de l'equació de TKE es guardava 
explícit per defecte. Es veuran més comentaris i sensibilitats al respecte en el capítol 
9 (secció 9.6).] 

7.5 Resum 

En aquest capítol s’ha descrit el model ATHENE, que és un model de columna que 
conté un esquema de parametrització turbulenta d’ordre 1.5 amb equació pronòstic 
de l’energia cinètica turbulenta. És un esquema generalista inclòs en models de 
mesoescala, en models operatius de predicció del temps i a com a esquema de 
submalla en un model LES. 

El model permet escollir d’entre diferents opcions de parametrització de la superfície 
i de longitud de mescla i/o dissipació. El model disposa d’un mòdul de forçaments 
dinàmics i inclou un esquema de divergència de flux radiatiu d’ona llarga.
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Es considera que aquest model, amb tota la disponibilitat que té, pot ser un bon 
model per simular la capa límit estable en 1D. Per això, en els dos capítols següents, 
s’utilitzarà aquest esquema per simular la capa límit nocturna des d’una estratificació 
feblement estable fins a una estratificació molt estable i s’esbrinarà si el model és 
capaç de descriure les característiques bàsiques de la capa límit estable. Si és així, i 
els resultats són consistents amb les observacions, la simulació podrà completar la 
informació que proporcionen les mesures directes.
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Capítol 8 

Cas GABLS i sensibilitats del model 
ATHENE

L'esquema de turbulència d'ATHENE es tanca definint una escala de longitud l , com 
s'ha vist en el capítol anterior. Definir-la és el problema més gran que tenen aquests 
tipus de tancaments donada la sensibilitat a aquest paràmetre. En aquest capítol es 
farà una anàlisi de la sensibilitat a l'escala de longitud i a d'altres paràmetres com 
resolució en la malla i en el pas de temps. 

Per fer-ho es treballarà amb un cas d'estudi "cas GABLS" analitzant primer de tot els 
resultats obtinguts per simulacions LES i per 18 models de columna amb esquemes 
de turbulència diferents.

8.1 Cas GABLS 

8.1.1 GEWEX i GABLS 

GEWEX (Global Energy and Water Cycle Experiment) és un programa iniciat pel 
programa d’investigació del clima (WCRP- World Climate Research Programme) per 
tal d’observar, entendre i modelitzar el cicle hidrològic i els fluxos d’energia en  
l’atmosfera, a la superfície de la terra i sobre els oceans. GEWEX és un programa 
integrat de recerca, observacions i activitats científiques encaminat a millorar la 
predicció del canvi global i regional del clima. 

GABLS (the GEWEX Atmospheric Boundary Layer Study) es va iniciar l’any 2000 i 
està integrat com a activitat de GEWEX des del 2001. El seu objectiu és millorar el 
coneixement i la representació de la capa límit atmosfèrica en els models climàtics 
d’escala regional i de gran escala. GABLS intenta proporcionar una plataforma en la 
qual els científics que treballin en capa límit a diferents escales puguin interactuar.  

El primer focus d’atenció de GABLS és la representació de la capa límit atmosférica 
estable sobre terra, atès que el coneixement de la capa límit atmosfèrica en 
condicions estables i les seves parametritzacions encara és molt pobre (Holtslag, 
2003). Es pot constatar que una petita diferència en les funcions d’estabilitat de 
l’esquema de turbulència d’un model en condicions estables pot derivar en 
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diferencies importants en la temperatura prop del terra, ocasionant un fort impacte 
en la predicció del temps a mig termini o en les integracions climàtiques. L’esquema 
que provoqui una mescla més important convergirà a temperatures més elevades 
que el que barregi menys. Viterbo et al. (1999) obtenen diferències que poden 
arribar a ser de 10 oC, de temperatura mitjana de l’aire a 2 m AGL en un dia de 
gener.

GABLS veu clar que el progrés en la parametrització de la capa límit estable sobre 
terra s’hauria de fer des de tres vessants:

(1) Un grup treballant en l’anàlisi de dades observades ja existents, proporcionant 
dades per validar amb resultats LES, per tal d’ajudar en el problema de la 
parametrització.

(2) Modelitzadors LES, que poden proporcionar simulacions detallades les quals 
serviran de guia i avaluació de les parametritzacions proposades. 

(3) Modelitzadors de gran escala que són els que poden definir el problema i 
provar les noves parametritzacions i donar-ne la resposta. 

Les primeres qüestions que es van plantejar a GABLS foren: per què els models 
climàtics necessiten més barreja en els seus esquemes de capa límit estable que la 
que vindria donada per la teoria de Monin-Obukhov o directament per les 
observacions?, és molt important la resolució vertical que s'utilitzi?.  Per avançar en 
aquests coneixements es proposa fer una intercomparació de models en un cas 
d'estudi, començant amb un cas feblement estable.

8.1.2 Descripció del cas d'estudi 

El cas es basa en les simulacions presentades per Kosovic i Curry (2000) per a la 
capa límit atmosfèrica estable àrtica. La capa límit és conduïda per un vent 
geostròfic constant imposat i un refredament superficial especificat assolint-se un 
estat quasi estacionari de capa límit feblement estable de 150 a 250 m de gruix. 
Aquest cas ha estat simulat tant per LES com per models unidimensionals, amb 
l’objectiu de veure per una banda la fiabilitat de la capa límit estable en LES i per 
l'altra, revisar el comportament de qualsevol esquema de turbulència o difusió 
vertical.

El cas a simular té les següents característiques: 

 Domini de 400m x 400m x 400m per a la simulació LES, i domini vertical 
mínim de 400 m per a 1D. 

 Vent geostròfic constant amb l'altura  Ug = 8 m/s, Vg = 0 m/s, i latitud de 73oN
( cf  = 1.39·10-4 s-1)

 Esquema de radiació desactivat. 

 Estat inicial de velocitat del vent: u = Ug, v = Vg  per a z > 0 m. 
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 Temperatura potencial inicial de 265 K entre 0 i 100 m, i decreixent 0.01 K/m 
fins al sostre del domini. 

 Energia cinètica turbulenta de 0.4·(1-z/250)3 m2/s2 entre 0 i 250 m, i el valor 
mínim del model per sobre dels 250 m. Soroll d’amplitud 0.1 K en el camp de 
la temperatura entre 0 i 50 m pel LES. 

 Condicions de contorn superficials: paràmetre de rugositat z0 de 0.1 m per a 
moment i calor, vent = 0 m/s a z0, temperatura potencial a z0 de 265 K a l'inici 
i disminuint 0.25 K/h. Si és possible implementar la condició de contorn de 
deducció de fluxos superficials mitjançant les següents funcions de 
semblança

*

*

*

1

1

1

m

m

h

u u z

z kz L

v u z

z kz L

z

z kz L

 (8-1) 

on k  = 0.4, m  = 4.8, h  = 7.8, on L és la longitud d’Obukhov, *u  és la 
velocitat de fricció, i * *' ' /sw u  és una escala superficial de temperatura.

 Per a la simulació LES: condició de contorn a la part superior del domini w=0,
periodicitat com a condició de contorn lateral i capa d'absorció per sobre dels 
300 m. 

 A més, si es requereix: 9.81 m/s2 per a l'acceleració de la gravetat, la 
temperatura potencial de referència 0  = 263.5 K, la densitat de referència 

0 = 1.3223 kg/m3 i la pressió de referència de 1013.2 hPa.

 La simulació es realitzarà per 9 hores. 

La discretització estàndard és la mateixa per al cas LES i per a 1D, utilitzant 6.25 m 
de pas de malla, i un pas de temps de 10 s en 1D. 

Apart de la discretització estàndard es proposen diferents discretitzacions amb 
l’objectiu de poder veure la resposta dels models a aquests canvis: 

 per a la modelització LES es proposen passos de malla de 12.5, 3.125, 2 i 1 
m

 per a la modelització unidimensional se suggereixen passos de malla verticals 
de 25, 50 i 100 m, a més de passos de temps de 60, 180 i 300 s. Així mateix 
es deixa oberta la presentació de resultats amb la configuració operativa si és 
un model implementat en un model meteorològic o climàtic. 
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8.2 Intercomparació LES 

La intercomparació LES, descrita a Beare et al. (2005) s'ha fet amb els resultats 
presentats per 11 models (Met Office, UK; Colorado State University; University of 
Hannover, Yonsei University; Lawrence Livermore National Laboratory; Nansen Env. 
and Remote Sensing Center; West Virginia University; National Center for 
Atmospheric Research; Universitat de les Illes Balears; Colorado Research 
Associates; Wageningen University; Naval Research Laboratory). S'ha observat 
força sensibilitat a la resolució i al tipus de model submalla utilitzat  sobretot a 
resolucions de 6.25 m o superiors.  

Vuit d'aquests models van realitzar la simulació amb una resolució de 3.125 m, i en 
canvi només 4 models la van realitzar a resolució de 2 m. Per això, amb l'objectiu 
d'agafar resultats amb bona resolució i representativitat estadística es treballarà amb 
la resolució de 3.125 m. La mitjana d'aquests resultats i la corresponent desviació 
estàndard s'utilitzarà com a referència per conèixer el comportament de la capa límit 
atmosfèrica amb estratificació feblement estable.

El perfil de temperatura potencial a la 9a hora de simulació (Figura 8.1 esquerre) 
presenta un fort gradient de temperatura prop del sòl, molt important per sota els 10 
m i curvatura positiva en l'interior de la capa límit estable. El perfil de vent (Figura 8.1 
dreta) presenta un màxim de vent a 160 m AGL de 9.4 m/s en el perfil mitjà, essent 
un valor clarament supergeostròfic; per sobre dels 225 m el valor del vent ja 
coincideix amb el geostròfic. Les desviacions estàndards més importants tant en la 
temperatura potencial mitjana com en el perfil de vent es troben en la part superior 
de la capa límit; en canvi hi ha poca desviació en la part inferior ja que la 
temperatura potencial i el vent s'han especificat com a condicions de contorn 
superficials. Per tant doncs, hi ha algunes diferències en l'altura de la capa límit, i en 
la magnitud i altura a la qual s'assoleix el màxim de vent.  

Figura 8.1: Mitjana (línia contínua) i desviació estàndard (línia discontínua) de la 
temperatura potencial i la velocitat del vent. Els càlculs s'han realitzat a 
partir dels resultats de totes les simulacions LES de la 9a hora. 
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Els fluxos de calor i moment (Figura 8.2), en el conjunt de la capa límit, mostren 
molta dispersió en els resultats. El perfil mitjà per sota els 150 m és molt lineal, 
essent un comportament típic definit com a tradicional, amb els valors més grans 
prop del terra disminuint amb l'altura.

L'energia cinètica turbulenta TKE 
(Figura 8.3), en canvi, presenta un 
perfil una mica més arrodonit en el 
centre de la capa, però a més mostra 
un màxim que supera els 0.35 m2/s2

prop dels 9 m AGL, que és el doble del 
valor assolit en el primer nivell de 
càlcul.

Els termes del balanç de TKE (Figura 
8.4) mostren que la cisalla és el terme 
de generació de TKE predominant en 
tota la capa (99%); el terme de 
transport que oscil·la al voltant del zero 
subministra l'1% restant. Els termes de 
consum són la dissipació, la flotabilitat i 

per últim el transport (84%, 14% i 2%, respectivament). Es pot veure que no tota 
l'energia generada per cisalla és consumida, només un 65%, de manera que la TKE 
tendirà a créixer sobretot a prop del terra. Cal dir, però, que la desviació estàndard 
de tots els termes del balanç vora el sòl és molt gran, sobretot en la cisalla i el 
transport turbulent, i no es pot assumir com a fiable el resultat mostrat pel perfil mitjà 
LES.

Figura 8.2: El mateix que en la Figura 8.1, però pels fluxos de calor i  moment.
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Figura 8.3: El mateix que en la Figura 
8.1, però per l'energia 
cinètica turbulenta.
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Observant les sèries temporals, de l'altura de la capa límit, el flux de calor, la 
velocitat de fricció o la longitud d'Obukhov, (Figura 8.5), es pot veure que la dispersió 

Figura 8.4: Mitjana (línia contínua) i desviació estàndard (línia discontínua) dels 
termes del balanç d'energia cinètica turbulenta (en m2/s3). Els càlculs 
s'han realitzat a partir dels resultats de totes les simulacions LES de la 
9a hora. 
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Figura 8.5:  Sèries temporals (mitjana i desviació estàndard) per l'altura de la capa 
límit, el flux de calor superficial, la velocitat de fricció u* i la longitud 
d'Obukhov. Els càlculs s'han realitzat a partir dels resultats de totes les 
simulacions LES.
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és força gran. Aquí l'altura de la capa límit atmosfèrica BLH està definida com l'altura 
en la qual el flux de moment assoleix el 5% del seu valor en el sòl (h0.05), dividit per 
0.95  h = h0.05/0.95 (Kosovic i Curry, 2000). El valor de l'altura de la capa límit i la 
longitud d'Obukhov assoleixen una situació quasi d'equilibri després d'1.5 hores de 
simulació, però en canvi el flux de moment no assoleix aquesta situació fins 
passades les 4 hores de simulació. El flux de calor superficial encara va canviant a 
les 9 hores de simulació com a resposta a la condició de contorn superficial que és 
de refredament constant. 

El gruix de la capa límit a la 9a hora de simulació és de 177 m amb una desviació 
estàndard de 16 m. El flux de calor superficial mitjà a la 9a hora és de -14.4 W/m2

corresponent a  -0.012 K·m/s en la Figura, i el valor de la velocitat de fricció és de 
0.29 m/s. Aquests valors estan lleugerament fora del rang d'observacions fetes a 
l'Àrtic en la campanya experimental SHEBA, on els fluxos de calor típics estaven 
entre -2 i -8 W/m2 i els de la velocitat de fricció entre 0.15 i 0.20 m/s (Persson et al., 
2002). Això pot ser degut al fet que, tot i que les condicions inicials de simulació eren 
consistents amb les observacions fetes a l'Àrtic, el refredament superficial imposat 
era massa idealitzat.

Si es representen els perfils de flux de calor i moment escalats amb el seu valor en 
superfície, imposant l'altura normalitzada respecte a BLH (no mostrats), 
conjuntament amb els resultats de les observacions de Nieuwstadt (1984), s'obté 
poca dispersió en els resultats (Figura 11 de Beare et al., 2005), indicant que la 
dispersió sol ser deguda a variacions en el gruix de la capa límit i en els fluxos 
superficials.  

En conclusió, els resultats LES s’assemblen molt a la teoria de Nieuwstadt, en 
general mostren poca dispersió de resultats i per tant poden ser un bon element de 
comparació amb les simulacions 1D. Però cal tenir present que encara mostren 
dificultats en les capes més fortament estratificades com són la capa propera al sòl i 
en el sostre de la inversió, mostrant una dispersió més gran, i en aquestes zones els 
resultats no es poden considerar com únics i certs.

8.3 Intercomparació 1D 

8.3.1 Models participants en la intercomparació 1D 

La intercomparació 1D es farà amb els resultats de divuit esquemes diferents que 
han participat en la intercomparació (veure Taula 8-I). [Aquest estudi és una part de 
la publicació Cuxart et al., 2005]. Els grups participants són 7 Instituts Nacionals de 
Meteorologia a més del Centre Europeu de predicció del temps a mig termini, 7 
universitats i dos centres de recerca, a més dels seus col·laboradors.
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Taula 8-I: Noms dels models participants en la intercomparació 1D

Nom Model  Nom complet i Procedència

ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecast, Reading, UK 

Japan M.A. Japan Meteorological Agency, Tokyo, Japan 

MeteoFrance Météo-France, Toulouse, France 

Met Office United Kingdom Meteorological Office 

NOAA-NCEP
National Oceanic and Atmospheric Administration – National Centers for 
Environmental Prediction, Camp Springs, MD, USA 

Sandia Labs  Sandia National Laboratories, Livermore, CA, USA 

Wageningen U Wageningen University, The Netherlands 

ATHENE  ATHENE, Universitat de les Illes Balears - U. Politècnica de Catalunya 

Canada MS Meteorological Service of Canada, Dorval, Quebec, Canada 

KNMI-RACMO
KNMI Royal Netherlands Meteorological Institute, de Bilt, The Netherlands 
(Regional Atmospheric Climate Model) 

LouvainU-L Université Catholique de Louvain, Louvain la neuve, Belgium 

NASA
National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 
Hampton, VA, USA 

StockholmU Stockholm University, Stockholm, Sweden 

WVU West Virginia University, WV, USA 

York U. York University, Canada 

LouvainU-eps Université Catholique de Louvain, Louvain la neuve, Belgium 

StockholmU-sim Stockholm University, Stockholm, Sweden 

Swedish MS Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrkoping, Sweden 

Taula 8-II: Aplicació i tipus d'esquema de turbulència implementat dels models 
participants en la intercomparació 1D

Model  Aplicació Tipus Referències

ECMWF operatiu 1r ordre Beljaars i Viterbo, 1998 

Japan M.A. operatiu 1r ordre Mellor i Yamada, 1974 

MeteoFrance operatiu 1r ordre Louis et al., 1982 

Met Office operatiu 1r ordre Louis, 1979 

NOAA-NCEP operatiu 1r ordre Hong i Pan, 1996 

Sandia Labs  recerca ODT Kerstein et al., 2001 

Wageningen U recerca 1r ordre Duynkerke, 1991 

ATHENE  mesoescala-recerca e l Cuxart et al., 2000a 

Canada MS operatiu e l Bélair et al., 1999 

KNMI-RACMO operatiu e l Lenderink i Holtslag, 2004 

LouvainU-L recerca e l Therry i Lacarrère, 1983 

NASA mesoescala-recerca e l Xue et al., 2000 

StockholmU recerca e l Andrén, 1990 

WVU recerca e l Sykes i Henn, 1989 

York U. recerca e l Weng i Taylor, 2003 

LouvainU-eps recerca e Duynkerke, 1988 

StockholmU-sim recerca 2e Mauritsen et al., 2004 

Swedish MS recerca e
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Alguns d'aquests esquemes són les versions que estan operatives en els models de 
predicció del temps i en els models climàtics, mentre que d'altres esquemes 
s'utilitzen en aplicacions dins de models de mesoescala o per a recerca (veure Taula 
8-II). 

La majoria de models han fet la simulació utilitzant la discretització espacial i 
temporal prescrites, excepte ECMWF, Met Office i NCEP, els quals han utilitzat el 
seu pas de malla operatiu (amb 7, 6 i 8 punts respectivament dins del domini vertical 
prescrit), i Sandia Labs, que ha utilitzat una malla molt fina (358 punts). La majoria 
de models operatius (ECMWF, Met Office, NOAA-NCEP i KNMI-RACMO) han 
utilitzat les seves pròpies funcions de semblança en la capa superficial en comptes 
de les funcions recomanades en les equacions (8-1). 

Tots els models participants, excepte l'esquema ODT de Sandia Labs, que s'ha 
ajuntat amb els esquemes de turbulència de primer ordre, utilitzen la descomposició 
de Reynolds i inclouen els fluxos turbulents de moment i calor, parametritzats 
assumint teoria-K 

' ' ' '

' '

m m

h

U V
u w K v w K

z z

w K
z

 (8-2) 

on U i V  són les components horitzontals del vent,  és la temperatura potencial, i 

mK  i hK  són els coeficients de difusió turbulenta pel moment i la calor, 
respectivament. Els esquemes de turbulència s'han classificat segons l'ordre de 
tancament que utilitzen, i algunes de les seves característiques es mostren en la 
Taula 8-III. 

Models de primer ordre 

Cinc dels set models operatius utilitzen un esquema de turbulència amb tancament 
de primer ordre. Tots fan servir les formulacions de Louis (1979) i Louis et al. (1982), 
però amb alguns canvis. En aquest cas, els fluxos es calculen utilitzant  

2
m m m h m h h

M M
K l f K l l f

z z
 (8-3) 

on ml i hl  són les longituds de mescla del moment i la calor, i mf i hf  són funcions 
d'estabilitat, i M és el mòdul del vent. Les diferències entre els esquemes de primer 
ordre provenen majoritàriament de les diverses aproximacions usades per les 
longituds o en les funcions d'estabilitat, excepte pel model NCEP que dins la capa 
límit utilitza una funció quadràtica per mK  dependent del règim d'estabilitat, imposant 
un mínim d'1 m2/s. Les longituds, generalment, prop de la superfície es forcen a 
tendir cap a k z  (essent k = 0.4 la constant de von Karman), i per a nivells alts cap a 
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0l  aprofitant la formula proposada per Blackadar (1962) que dóna més pes als valors 
més petits. 

0

1 1 1

l kz l
 (8-4) 

Tots els participants utilitzen la mateixa longitud per al moment i per a la calor 

m hl l l . El valor de 0l  és un paràmetre d'ajust que varia de 40 a 150 m entre els 
models de primer ordre (alguns models d'ordre superior permeten valors més grans). 

Les funcions d'estabilitat varien força entre els models de primer ordre i són el factor 
més important alhora d'explicar les diferències entre ells. Moltes són dependents del 
nombre de Richardson local de forma BR , altres utilitzen fórmules de teoria de 
semblança local i altres les dues coses.

L'esquema ODT de Sandia Labs (Kerstein et al., 2001), en comptes d'utilitzar una 
equació de difusió per al transport de turbulència, empra una seqüència aleatòria de 
reordenacions (matemàticament mapatges) aplicades a intervals seleccionats 
aleatòriament del domini 1D. Aquestes reordenacions poden ser vistes com una 
analogia amb els remolins turbulents. El mapatge que representa els remolins 
turbulents s'ha de definir. 

Models de e l

Es consideraran models e l , aquells que usen una equació pronòstic només per a 
l'energia cinètica turbulenta (e ). Dos models operatius (Canada MS i KNMI-RACMO) 
utilitzen aquesta proposta, juntament amb dos models de mesoescala (ATHENE i 
NASA implementat en ARPS). Alguns models són de fet esquemes de segon ordre 
estacionaris amb equació d'evolució de TKE i tenen alguna expressió de diagnòstic 
de longituds de mescla o de coeficients de mescla a partir de les quals en calculen 
els moments de segon ordre (per ex. StockholmU o ATHENE), en canvi d'altres 
prescriuen directament l'equació d'e  i les longituds. Per simplificar l'anàlisi, 
s’agruparan tots els models amb pronòstic de TKE. En aquest cas, es poden 
escriure els coeficients de mescla com: 

m m m m

h h h h

K c e l f

K c e l f
 (8-5) 

on mc  i hc  són constants, i ml , hl , mf  i hf  són longituds de mescla i funcions 
d'estabilitat, com en els models de 1r ordre. 

L'equació de pronòstic de l'energia cinètica turbulenta es defineix com 

1.5
0.5' ' ' ' ' 'v e k

v

wee U V g e e
u w v w w C l e C

t z z z z z l
 (8-6) 
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on eC  i C  són les constants dels termes de transport i dissipació, i kl , l  són les 
corresponents longituds. La longitud kl  tots els models l'agafen igual a ml . El terme 
de dissipació aplica la fórmula de Kolmogorov que assumeix isotropia i 
homogeneïtat; però ja que això no se sol complir en la capa límit estable, molts 
models varien el valor de la constant C  de 0.7 cap a valors més petits o utilitzen 
alguna fórmula empírica per al càlcul de l .

Els models e l  difereixen en tres aspectes: els valors donats per les constants mc ,

hc , eC  i C , la parametrització utilitzada per les longituds, i les funcions d'estabilitat. 
Les constants poden variar en un ordre de magnitud entre models. La funció 
d'estabilitat pot provenir del sistema complet d'equacions de segon ordre o pot ser 
una fórmula empírica ajustada a les necessitats de cada esquema. Alguns 
esquemes agafen el nombre de Prandtl ( m hK K ) com una constant. El nombre de 
possibles combinacions és molt gran.

Models de e i 2e

Els models e  utilitzen, a més de l'equació pronòstic de TKE, una equació per a la 
dissipació . Aquesta equació requereix assumir moltes hipòtesis (veure Tennekes i 
Lumley, 1972) i es fa servir en aplicacions d'enginyeria per a fluids amb estratificació 
neutra. L'extensió a fluids estratificats és difícil. El model LouvainU-eps empra la 
proposta de Duynkerke (1988) limitant la dissipació en funció de la flotabilitat, en 
canvi, el model Swedish MS agafa els coeficients de l'equació variables amb el 
nombre de Reynolds. Per a aquests esquemes, en l'equació (8-6) no s'utilitza la 
fórmula de Kolmogorov en l'últim terme, sinó que  es calcula a partir de: 

2

1 2

' '
( )

w
c P e c

t e z e
 (8-7) 

on ( )P e  és el terme de producció de TKE, i 1c  i 2c  són coeficients d'ajust. Els 
coeficients de mescla s'escriuen: 

2 2

m m m h h h

e e
K c f K c f  (8-8) 

Finalment, el model StockholmU-sim utilitza equacions de pronòstic tant per a e  com 
per a la variància de la temperatura potencial ' 2 , amb la mateixa longitud de 
dissipació. Els fluxos turbulents es calculen a partir de e  i ' 2  utilitzant expressions 
de teoria de semblança (Mauritsen et al., 2004) 

0.5
2 2

2

1 22

' ' ' ' ' '
( ) ( )m

u w v w w
c f Ri f Ri

e e e
 (8-9) 

on Ri  és el nombre de Richardson local del gradient,  mc  una constant i 1f  i 2f  són 
funcions adimensionals de l'estabilitat local del fluid.  
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Taula 8-III: Algunes característiques dels esquemes de turbulència implementats en els 
models participants en la intercomparació 1D. ( h :altura de la capa límit, N :
freqüència de Brunt-Väisälä, S : cisalla)

Model mK hK Longituds Funcions d'estabilitat 

ECMWF 2
m m

M
l f
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Continuació Taula 8-III

Model mK hK Longituds Funcions d'estabilitat 

StockholmU m ml e f h hl e f
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8.3.2 Resultats de la intercomparació 1D 

La intercomparació entre models no és gens senzilla. Els models participants tenen 
objectius d'aplicació diferents i mostren uns resultats molts diferents.

En principi, els models operatius de predicció del temps a mig i llarg termini estan 
ajustats per encertar les prediccions, ni que sigui a costa de degradar alguns 
aspectes particulars de certes zones o capes. Els esquemes implementats en 
models de mesoescala es poden centrar més en una bona representació d'àrees 
petites i en canvi no donen tanta importància als possibles efectes nocius que se'n 
puguin derivar a escales temporals més llargues ja que, en el seu cas, no són 
rellevants; però a l'estar implementats en altres esquemes han de tenir en compte la 
interacció amb les altres parametritzacions actives. Finalment, els models 
específicament construïts per a recerca de capa límit planetària estan pensats per 
reproduir el més bé possible els diferents règims, sense limitacions. 
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Per altra banda només es disposa 
de les dades utilitzades per la 
intercomparació LES, que tampoc 
es poden considerar com una 
representació real de l'evolució de la 
capa límit estable, sinó solament 
una primera aproximació.

En els gràfics d'intercomparació es 
mostraran els esquemes de 1r ordre 
amb línies discontínues, els de e l

en línies contínues i els de e  i 
2e  amb punt-ratlla. Els valors de 

la mitjana dels LES més/menys la 
desviació estàndard es dibuixaran 
amb àrees ombrejades; en aquells 
casos en els quals no es disposi de 
valor LES i aquest s'estimi a partir 
de les pròpies mitjanes de variables 
conegudes es dibuixarà amb una 
línia negra contínua.  El codi de 
colors es mostra en la Figura 8.6. 

Sèries temporals 

L'evolució en el temps de l'altura de la capa límit, el flux de calor superficial, la 
velocitat de fricció i la longitud d'Obukhov es mostren en la Figura 8.7. En general, 
els models assoleixen un estat estacionari després de la 5a hora de simulació, 
sobretot en l'altura de la capa límit, en la velocitat de fricció o en la longitud d'Obukov 
com succeeix en el LES. Tot i que el LES ja s'ha vist que té força dispersió de 
resultats a prop del sòl i al sostre de la capa límit, la dispersió entre els models de 
columna és molt més gran. En la Taula 8-IV es mostra la mitjana d'aquests valors 
corresponents a la 9a hora de simulació per cada model, i la mitjana acompanyada 
de la desviació estàndard, i els valors extrems, per categories. En el cas del LES 
s'adjunta la mitjana 2  per incloure pràcticament els resultats de tots els models 
LES participants. 

En general els models operatius formen una capa límit estable molt més alta que el 
LES, el flux de calor (en mòdul) és clarament sobreestimat i la velocitat de fricció 
també una mica, per això la longitud d'Obukhov és més baixa. Això indica que 
aquests esquemes barregen eficaçment, transportant les característiques de l'aire en 
la capa superficial cap a l'atmosfera lliure, a canvi de perdre alguns aspectes 
específics (com per exemple, no generen prou bé l'altura de la capa límit). 

Els resultats generats pels models de recerca se situen molt més en el rang del LES, 
tot i que en general encara sobreestimen la mescla i l'altura de la capa límit. La 

Figura 8.6: Codi de colors utilitzat en les figures 
d'intercomparació 1D (Figures 8.7-
8.12), representant els diferents 
models participants. (Op:operatiu, 
R:recerca, M:meso-escala, 1ro: 1r 
ordre)

ECMWF (Op,1ro)
Japan MA (Op,1ro)
MeteoFrance (Op,1ro)
MetOffice (Op,1ro)
NOAA-NCEP (Op,1ro)
Sandia Labs (R,ODT)
Wageningen U. (R,1ro)
ATHENE (UB-UIB-UPC) (M-R,e-l)
Canada MS (Op,e-l)
KNMI-RACMO (Op,e-l)
LouvainU-L (R,e-l)
NASA (M-R,e-l)
StockholmU-L (R,e-l)
WVU (R,e-l)
York U.(R,e-l)
LouvainU-eps (R,e- )
StockholmU-sim (R,e- 2)
Swedish MS (R,e- )
standard deviation - mean LES 3m
mean LES 3m
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majoria d'aquests models tenen un esquema de turbulència amb pronòstic d'energia 
cinètica turbulenta ( e l ) i produeixen uns resultats propers al LES. Però també els 
dos models que tenen una equació pronòstic de la dissipació (e ) o el model amb 
equació pronòstic de variància de temperatura potencial ( 2e ), o el model de 
Sandia Labs (ODT) que utilitza aproximacions totalment diferents, generen uns 
resultats dins la dispersió de tots els altres.  

Comparant per l'ordre dels esquemes, es pot veure que els models d'ordre superior 
es mouen en rangs de mescla menys intensa que els de primer ordre.  

Algunes consideracions poden ser importants com a suplement d'informació. Per ex. 
el model ECMWF, a part dels resultats mostrats, va executar el cas d'estudi utilitzant 
les funcions de semblança recomanades i, es reduïa la mescla i l'altura de la capa 
límit era més propera als models de recerca; però el fet que la velocitat de fricció es 
reduís anava en detriment dels encerts en la predicció del temps (Beljaars, 1995). 
Per contra, el model Japan MA a l'utilitzar les funcions prescrites encara obtenia una 
capa límit estable més alta, i les diferències entre Japan MA i ECMWF són 
bàsicament la longitud de mescla i les funcions d'estabilitat. Referent a la degradació 

Figura 8.7:  Sèries temporals per l'altura de la capa límit, el flux de calor, la velocitat 
de fricció i la longitud d'Obukhov. En verd ombrejat la desviació 
estàndard de la mitjana dels LES.
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de la malla vertical utilitzada, tots els models mostraven poca sensibilitat a aquesta 
resolució, per sota de z = 50 m.

Taula 8-IV: Mitjana de valors de la 9a hora de simulació de: altura de la capa límit, 
flux de calor superficial, velocitat de fricció i longitud d'Obukhov. 
(Op:operatiu, R:recerca, M:mesoescala, 1ro: 1r ordre) 

Model  BLH (m) ' 'sw (K·m/s) *u  (m/s) L (m)

ECMWF (Op,1ro) 483 -0.018 0.31 106 
Japan M.A. (Op,1ro) 377 -0.021 0.31 102 
MeteoFrance (Op,1ro) 383 -0.013 0.34 204 
Met Office (Op,1ro) 426 -0.020 0.33 117 
NOAA-NCEP (Op,1ro) 416 -0.027 0.36 119 
Sandia Labs (R,ODT) ----- -0.018 0.32 132 
Wageningen U (R,1ro) 284 -0.013 0.30 136 

ATHENE (M-R, e l ) 230 -0.017 0.33 138 

Canada MS (Op, e l ) 285 -0.016 0.29 102 

KNMI-RACMO (Op, e l ) 399 -0.017 0.30 106 

LouvainU-L (R, e l ) 270 -0.017 0.32 127 

NASA (M-R, e l ) 120 -0.005 0.25 116 

StockholmU (R, e l ) 207 -0.011 0.30 156 

WVU (R, e l ) 202 -0.013 0.31 155 

York U. (R, e l ) 167 -0.010 0.27 123 

LouvainU-eps (R, e ) 202 -0.012 0.28 119 

StockholmU-sim (R, 2e ) 194 -0.009 0.25 109 
Swedish MS (R, e ) 204 -0.014 0.33 124 

LES 3.125 m                mitjana 177 -0.012 0.29 149 
desviació estàndard  16 0.002 0.02 31 

[LES-2 , LES+2 ] [145,209] [-0.015,-0.008] [0.24,0.33] [87,211] 

Tots els models 1D      mitjana 285 -0.015 0.30 127 
desviació estàndard  108 0.005 0.03 25 

[min, max] [120,483] [-0.027,-0.005] [0.25,0.36] [102,204] 

1r ordre + ODT            mitjana 395 -0.019 0.32 131 
desviació estàndard  66 0.005 0.02 35 

[min, max] [284,483] [-0.027,-0.013] [0.30,0.36] [102,204] 
TKE                              mitjana 226 -0.013 0.29 125 

desviació estàndard  73 0.004 0.03 18 
[min, max] [120,399] [-0.017,-0.005] [0.25,0.33] [102,156] 

Operatius                     mitjana 396 -0.019 0.32 122 
desviació estàndard  60 0.004 0.03 37 

[min, max] [285,483] [-0.027,-0.013] [0.29,0.36] [102,204] 
Recerca (R+M-R)          mitjana 208 -0.013 0.29 130 

desviació estàndard  47 0.004 0.03 15 
[min, max] [120,284] [-0.018,-0.005] [0.25,0.33] [109,156] 
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Estructura vertical dinàmica, termodinàmica i turbulenta 

Els perfils mitjans de temperatura potencial i de vent de la 9a hora de simulació 
mostren grans diferències entre models (Figura 8.8), i el mateix succeeix amb els 
perfils de flux de calor i de moment  (Figura 8.9 - part superior). Moltes de les 
característiques definides en el punt anterior es confirmen a l’observar aquestes 
figures.

En la Taula 8-V es mostren algunes altures rellevants corresponents a aquesta 9a 
hora, per comparar-les amb la BLH ja definida anteriorment. HVmax és l'altura en la 
qual la velocitat del vent assoleix el seu valor màxim, HVgeo on la velocitat del vent 
és la del vent geostròfic (vent = 8 m/s), MF1% i HF1% on el flux de moment i el flux 
de calor redueixen el seu valor a l'1% del valor en superfície. S'indica amb el valor 
400+ quan l'altura no s'obté en el domini vertical d'estudi.

La majoria d'esquemes operatius sobreestimen la mescla en tot el domini i 
pronostiquen una temperatura més alta que el LES en la part inferior de la capa límit 
estable i més baixa en part superior. Amb tanta mescla, molts d'ells no poden 
reproduir l'altura de la inversió i/o generar un màxim de vent, i moltes altures de la 
Taula 8-V no s'assoleixen dins del domini, excepte en el cas de Canada MS.

Els models de recerca de primer ordre i l'ODT poden reproduir l'altura de la inversió. 
L'esquema ODT, però, barreja massa per sota la inversió superior.

Els esquemes d'ordre superior mostren uns resultats molt més propers entre ells i 
amb el LES, però alguns d'ells tenen comportaments particulars. Dels models de 
mesoescala: ATHENE sobreestima la mescla sota la inversió superior i NASA té una 
capa límit massa baixa, mentre que els models operatius Canada MS o KNMI-
RACMO incrementen la mescla fins a nivells més alts, com ho fa el LouvainU-L. A 
més LouvainU-eps mostra salts esglaonats en la capa d'inversió. El fet que molts 

Figura 8.8:  Perfils de temperatura potencial i velocitat del vent. Mitjana dels resultats 
de la 9a hora de simulació per cada model i en verd ombrejat la 
desviació estàndard de la mitjana dels LES.
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dels models d'ordre superior tinguin implícitament un nombre de Richardson crític 
explica perquè l’altura de la capa límit és més petita que en els models de primer 
ordre, els quals utilitzen valors molt més grans de cRi .

Per a la mitjana dels LES, HVmax i HVgeo són els valors mínim i màxim d'entre les 
diferents altures considerades, i també és així en la majoria de models. És en la 
capa d'aire que hi ha entre aquestes dues altures on hi ha l'ajust entre la capa límit 
planetària i l'atmosfera lliure. És interessant notar que el gruix d'aquesta capa varia 
molt entre models: uns 65 m en el cas de la mitjana dels LES, però només 25 m per  
ATHENE o 150 m per  Louvain-L (d'entre els models que són capaços de reproduir 
aquestes altures). La formació o no de la inversió, o la forma d'aquesta, modifiquen 
moltíssim l'eficiència de mescla d'aquesta capa.   

Finalment, la Figura 8.9 -en la part inferior- mostra els fluxos de calor i moment 
escalats pels seus valors superficials i l'altura normalitzada per BLH. Es veu que la 
majoria de models que tenen una BLH ben definida dins el domini de simulació 
col·lapsen a una línia que és molt propera als valors del LES i a la teoria de 
Nieuwstadt (1984), que es mostra en la Figura 11 de Beare et al. (2005).

Figura 8.9: En la part superior el mateix que en la Figura 8.8 però pel flux de calor i 
de moment. A la part inferior, amb els fluxos escalats respecte al valor en 
la superfície i l'altura respecte a BLH. 
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Taula 8-V: Altures rellevants, en metres. (Op:operatiu, R:recerca, M:mesoescala, 
1ro: 1r ordre). 

Model  BLH HVmax HVgeo MF1% HF1% 

ECMWF (Op,1ro) 483 370 400+ 400+ 400+ 
Japan M.A. (Op,1ro) 377 297 400+ 400+ 400+ 
MeteoFrance (Op,1ro) 383 400+ 400+ 400+ 386 
Met Office (Op,1ro) 426 276 400+ 400+ 400+ 
NOAA-NCEP (Op,1ro) 416 395 400+ 400+ 400+ 
Sandia Labs (R,ODT) ----- 226 281 236 239 
Wageningen U (R,1ro) 284 250 331 300 319 

ATHENE (R-M, e l ) 230 228 253 238 250 

Canada MS (Op, e l ) 285 266 328 319 325 

KNMI-RACMO (Op, e l ) 399 327 400+ 399 368 

LouvainU-L (R, e l ) 270 222 372 291 309 

NASA (R-M, e l ) 120 109 153 119 125 

StockholmU (R, e l ) 207 206 400+ 234 247 

WVU (R, e l ) 202 203 241 222 228 

York U. (R, e l ) 167 166 203 181 188 

LouvainU-eps (R, e ) 202 178 309 222 234 

StockholmU-sim (R, 2e ) 194 188 400+ 228 234 
Swedish MS (R, e ) 204 209 272 225 400+ 

mitjana LES 3.125 m   177 160 225 182 221 

Altres paràmetres turbulents 

Un dels tòpics més importants en aquesta intercomparació és la diferència en 
l'eficiència de barreja entre els models operatius i els de recerca. En la Figura 8.10 
es mostren els perfils dels coeficients de mescla per al moment mK  i per a la calor 

hK , dibuixant la mitjana dels resultats de la 9a hora de simulació per cada model, i 
en negre els valors estimats d'aquests coeficients a partir dels valors de vent, 
temperatura i fluxos de la mitjana dels LES, aplicant teoria-K segons l'equació (8-2). 
Cal remarcar que els valors de LES s'han dibuixat sense ombrejat ja que el càlcul 
d'errors d’aquestes quantitats derivades dóna desviacions estàndards molt grans. 

Pel cas de mK  es veu que quasi tots els models sobreestimen l’eficiència de barreja 
respecte al perfil estimat del LES, tot i que molts dels models d'ordre superior 
obtenen valors propers a l'estimació LES. La majoria de models tenen un 
comportament lineal amb l'altura prop del sòl i assoleixen el seu màxim valor entre 
1/4 o 1/3 del gruix de la capa límit. El fet que alguns models tinguin valors alts 
d'aquests coeficients a la part superior del domini no els permet formar un màxim de 
vent a la inversió (ex. Meteo-France). El LES mostra un pic de mK  a BLH que no es 
veu en cap altre model, però que és degut al mètode de càlcul utilitzat per estimar 
els valors de mK   pel LES .
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En el cas de hK  els perfils són similars als de mK , però la dispersió és molt més 
gran. Els models que tenen hK  gran a nivells alts no generen la inversió (ex. Meteo-
France o Japan MA). 

Si s'inspecciona el nombre turbulent de Prandtl (no mostrat) es veu que el LES dóna 
un valor aproximat de 0.8 fins a la capa d'inversió, creix a la meitat inferior de la 
inversió i decreix en el sostre. Els diferents esquemes difereixen molt d'aquests 
resultats. La majoria de models prenen valors constants sota la inversió variant entre 
0.3 i 1.6. En el cas d'ATHENE el nombre de Prandlt es mou al voltant de 0.5, per 
això el valor màxim de hK  és el doble de gran que el màxim de mK , i en canvi, per 
la mitjana del LES 1.25h mK K  en aquest màxim. Sembla clar, que les diferències 
en l'eficiència de barreja de la calor i el moment és un factor molt important en la 

justificació dels diferents resultats de cada 
model.

Les Figures 8.11 i 8.12 mostren resultats 
generats només per models d'ordre 
superior a més de l'ODT: l'energia cinètica 
turbulenta i el corresponent balanç. Els 
resultats de TKE tenen més dispersió que 
els del LES sobretot en el sostre de la 
capa límit. La producció per cisalla i la 
dissipació són els termes més grans en el 
balanç de TKE i estan quasi en equilibri; 
els termes de flotabilitat i de transport són 
molt més petits. El terme de dissipació 
s'ajusta al rang de valors del LES a la part 
superior però és molt més gran vora el sòl, 

Figura 8.10: Perfils de coeficients de mescla per al moment Km i per a la calor Kh. 
Mitjana dels resultats de la 9a hora de simulació per cada model, i en 
negre els valors estimats d'aquests coeficients a partir dels valors de 
vent, temperatura i fluxos de la mitjana dels LES.
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Figura 8.11: El mateix que en la Figura 
8.8 però per l'energia 
cinètica turbulenta, pels 
models d’ordre superior i 
l’ODT.
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la flotabilitat sol ser lleugerament sobreestimada i el terme de transport és molt 
diferent en cada model. Per ex. ATHENE, ODT i LouvainU-L mostren valors massa 
grans.

8.4 Resultats d'ATHENE  en la intercomparació 1D

L'esquema ATHENE havia estat validat en capa límit convectiva i neutra a Cuxart et 
al. (2000a), però no havia estat mai validat en capa límit amb estratificació feblement 
estable.

La intercomparació de models 1D en el cas GABLS ha servit per analitzar i confirmar 
que l'esquema és capaç de generar totes les característiques més importants 
d'aquesta capa límit feblement estable: la inversió de temperatura, el màxim de vent 
de valor supergeostròfic en el sostre de la inversió, fluxos màxims a terra disminuint 
linealment amb l'altura, els termes de major contribució en el balanç d'energia són la 
dissipació i la cisalla, essent els altres termes d'ordre inferior, etc. 

No obstant, també s'han detectat algunes deficiències de l'esquema com un excés 
de barreja en tota la capa límit, manifestant-se amb valors massa grans de fluxos de 
calor i moment, i explícitament en els paràmetres mK  i hK , que forcen l'esquema a 
generar una temperatura potencial massa baixa en tota la capa i a sobreestimar 

Figura 8.12: El mateix que en la figura 8.8 però pels termes del balanç d'energia 
cinètica turbulenta (en m2/s3) pels models d’ordre superior i l’ODT.
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l’altura de la capa límit. En canvi, hi ha poca barreja en la part superior de la capa 
límit; els coeficients de barreja en aquesta zona cauen tan bruscament a zero que la 
capa d'aire on hi ha l'ajust entre la capa límit i l'atmosfera lliure és massa prima.  

Les deficiències del model suggereixen fer una anàlisi dels termes que afecten a la 
barreja. Atès que en l'expressió (8-5) s'ha vist que els coeficients de mescla mK  i hK

són proporcionals a unes constants, a l'energia cinètica turbulenta, a l'escala de 
longitud i a unes funcions d'estabilitat, seran aquests termes els que s'hauran 
d'analitzar.

Ja s'ha dit en la intercomparació, que les constants utilitzades pels diferents models 
podien variar en un ordre de magnitud. Comparades amb les constants d'altres 
models, les de l'esquema ATHENE són molt petites. Les constants utilitzades a 
l'esquema, però, són les mateixes per a la formulació 1D que per al LES, com s'ha 
comentat en el capítol 7; una mateixa formulació és un atractiu molt important de 
l'esquema i per això s'intentarà mantenir-les. 

La funció d'estabilitat 3  utilitzada en l'esquema genera valors diferents en funció del 
tipus d'estabilitat. S'ha vist que juga un paper valuós en situacions de règim 
convectiu (Cuxart et al., 2000a), i sembla d'interès incloure-la en tots els casos. Per 
això, s'intentarà mantenir-la.

L'escala de longitud ja s'ha anat comentant en capítols anteriors que és el problema 
més gran que tenen els esquemes de TKE quan la utilitzen pel tancament del 
sistema. S'ha vist en la intercomparació la gran varietat de formulacions aplicades. 
És per això que sembla lògic fer un estudi acurat de la sensibilitat de l'esquema a 
aquesta escala. 

Abans, però, com a preàmbul s'analitzarà la sensibilitat de l'esquema a la resolució 
espacial i temporal.

8.5 Sensibilitat d'ATHENE  a la resolució 
espacial i temporal

ATHENE està implementat en models de mesoescala i 
de predicció del temps que sovint utilitzen unes 
resolucions espacials i temporals inferiors a les 
proposades pel cas GABLS. Per veure si la resolució 
juga un paper important en els resultats de la simulació, 
s'ha executat el cas GABLS amb ATHENE variant els 
passos de temps de 10 s a 60, 180 i 300 s, i variant la 
malla vertical de 6.25 m a 25, 50 i 100 m. 

En les Figures 8-14 i 8-15 es mostren els resultats de 
diferents combinacions, essent el codi de colors utilitzat 
l'indicat en la Figura 8.13. 

10s-6.25m
10s-25m
10s-50m
60s-6.25m
60s-25m
60s-50m
180s-6.25m
180s-25m
180s-50m
180s-100m
300s-25m
300s-50m
300s-100m

Figura 8.13: Codi de 
colors. Sensibilitat a la 
resolució espacial i 
temporal.
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Els gràfics mostren que l'esquema no és gens sensible al pas de temps. Es pot 
veure que els valors a la 9a hora de simulació se sobreposen uns sobre els altres, 
generant només 4 resultats diferents corresponents a les diferents resolucions 
espacials, però passar d'una resolució temporal de 10 s a 5 minuts no afecta per res 
als resultats. En conseqüència, l’execució si cal pot reduir el temps de càlcul 
treballant amb passos de temps no gaire petits sense empitjorar el resultat de la 
simulació.

La simulació realitzada amb diferents malles verticals genera resultats lleugerament 
diferents. L'esquema en tots els casos és capaç de reproduir, en la part superior de 
la capa límit, la inversió de temperatura i un màxim de vent de valor supergeostròfic. 
Els resultats fins a la resolució de 50 m mostren un aspecte molt similar, però a 
l'utilitzar un pas de malla de 100 m la pròpia resolució no permet mostrar un bon 
gradient per a la temperatura potencial ni un pic gaire clar per al màxim de vent. 

Comparant les resolucions de 6.25, 25 i 50 m s’observa que l'increment del pas de 
malla fa disminuir la barreja en tota la capa, fa augmentar l'altura en la qual la 
turbulència s'esvaeix, suavitzant el gradient de temperatura potencial al sostre de la 
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Figura 8.14: Temperatura potencial, velocitat del vent, flux de calor i energia cinètica 
turbulenta de la 9a hora de simulació utilitzant les diferents resolucions 
indicades a la Figura 8.13. 
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capa límit estable i augmentant el gruix de la capa d'aire que hi ha entre l'altura on el 
vent és màxim i on assoleix el valor geostròfic. 

8.6 Sensibilitat d'ATHENE  a l'escala de longitud l

L'esquema ATHENE, per defecte, treballa amb una única escala de longitud 

kl l l  i opta per la formulació de Bougeault i Lacarrère (1989) (BL89) com s'ha 
comentat en el capítol 7, ja que sembla ben fonamentada físicament. De totes 
maneres permet escollir entre un ampli ventall d'escales de longitud. 

Per veure si l'escala de longitud juga un paper important en la simulació, s'ha 
realitzat la simulació del cas GABLS utilitzant les diferents escales proposades en la 
secció 7.1.2 i sense variar cap altre paràmetre de l’esquema. Els resultats mostren 
que són totalment dependents de l'escala escollida.  

En la Figura 8.16 es mostra la temperatura potencial i la velocitat del vent que 
s'obtenen utilitzant algunes d'aquestes formulacions. Es pot veure que l'altura on 
s'assoleix el màxim de vent pot variar entre 65 i 228 m, i la inversió de temperatura 
també varia en rangs similars. Per a aquestes mateixes longituds, el flux de calor a 
la superfície a la 9a hora de simulació (no mostrat) varia des de -17.5·10-3 a -4.0·10-3

Figura 8.15: Evolució temporal de l'altura de la capa límit, el flux de calor superficial, 
la velocitat de fricció i la longitud de Monin-Obukhov, utilitzant les 
diferents resolucions indicades a la Figura 8.13. 
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K·m/s, i l'energia cinètica turbulenta en el primer nivell de càlcul (no mostrada) es 
mou entre 8.7·10-2 i 4.2·10-2 m2/s2.

Cap de les longituds proposades millora 
els resultats. El perfil d'aquestes longituds 
es mostra en la Figura 8.17. Deardorff es 
comporta de forma similar a BL89, 
assolint un màxim en el valor de la 
longitud en el centre de la capa, però en 
conjunt amb valors més petits, fent que 
l'esquema barregi massa poc. Les altres 
longituds, implementades en l'esquema 
ATHENE, mantenint la resta de 
paràmetres iguals, fan que hi hagi poca 
barreja, generant uns resultats allunyats 
de l'objectiu.

Per això, i atès que BL89 sembla ben fonamentada físicament, s'analitzaran en detall 
les seves mancances.

8.6.1 Efecte d'un valor mínim 

La formulació de BL89 implementada en l'esquema ATHENE no imposa cap valor 
mínim per a aquesta longitud. Quan la longitud és zero o molt petita no hi ha 
possibilitat de connexió entre els nivells del model. 

Per veure l'efecte d'imposar un valor mínim s’ha realitzat la simulació del cas GABLS 
escollint un mínim en l'escala de longitud de 10 m (pas de malla típic), 6.25 m (pas 
de malla vertical utilitzat) i 3.125 m (meitat del pas de malla utilitzat).
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Figura 8.16: Efecte del canvi de l'escala de longitud en l'esquema ATHENE. 
Temperatura potencial i velocitat del vent de la 9a hora de simulació. 
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L'elecció d'un valor mínim permet l'existència d’interferència entre la capa límit i 
l’atmosfera lliure i en determina directament el gruix, com es veu en la Figura 8.18. 
Qualsevol de les proves millora els resultats en el sostre de la capa límit, afinant el 
gradient de temperatura potencial i el de velocitat del vent per sobre el màxim de 
vent, al mateix temps que la turbulència no s'esvaeix tan dràsticament.

L'esquema necessita aquest valor mínim per assegurar la connexió entre nivells. Un 
cop assegurada la connexió ja serà l'energia cinètica turbulenta qui decidirà si hi ha 
barreja o no.

8.6.2 Efecte d'un valor màxim asimptòtic 

La longitud BL89 en un règim feblement estable sembla que abasta valors massa 
grans en el conjunt de la capa límit. La bombolla imaginària d'aire situada en un 
nivell z , amb energia cinètica turbulenta ( )e z  pot ascendir ràpidament degut a la 
lleugera estabilitat, i requereix una limitació superior que pot ser de tipus asimptòtic 
(tipus Blackadar) com la que utilitzen la majoria de models. L'expressió dóna més 
pes als valors més petits; en el nostre cas s'escriuria:  
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Figura 8.18: Efecte d'un valor mínim en l'escala de longitud BL89. Temperatura 
potencial, velocitat del vent, flux de calor i energia cinètica turbulenta de 
la 9a hora de simulació. La llegenda que figura en el gràfic de 
temperatura potencial és la mateixa per a les altres Figures.  
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89 0

1 1 1

BLl l l
 (8-10) 

on 89BLl  és el valor avaluat per BL89 i 0l  és el valor màxim que s'aconseguiria a 
altures molt grans.

Per veure l'efecte que produeix en la simulació el fet d'imposar un valor asimptòtic, 
s'ha realitzat la simulació del cas GABLS escollint valors de 0l  típics de la 
bibliografia: 50, 100 i 150 m.  

L'elecció d'un valor asimptòtic disminueix proporcionalment la longitud de tota la 
capa, reduint en conseqüència la barreja (la turbulència), i generant la inversió de 
temperatura i el màxim de vent a altures més baixes, com es mostra en la Figura 
8.19. En tots els casos els resultats de la simulació estan dins la zona de resultats 
LES i es podria dir que, per aquest cas, uns valors asimptòtics de 100 o 150 m 
serien els més adequats per a l'esquema.

Com s'ha comentat en el capítol 7, moltes vegades el valor de 0l  es calcula a partir 
del valor del vent geostròfic i del paràmetre de Coriolis, utilitzant 0 · / cl ct G f , amb 
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Figura 8.19: El mateix que en la Figura 8.18, però en aquest cas, efecte d'un valor 
assimptòtic en l'escala de longitud BL89. 
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constants que en la bibliografia varien de 2.7·10-4 a 4.0·10-4. En el cas de l'esquema 
ATHENE es requereixen constants molt més grans (d’entre 1.7·10-3 i 2.6·10-3).

Altres vegades 0l  es calcula amb l'expressió de Mellor i Yamada (1974) (equació 7-
35) on a la bibliografia es troben valors d'  d'entre 0.10 i 0.25. En el cas de 
l'esquema ATHENE, aquests valors haurien de ser molt més grans, variant entre 
0.50 i 2.00. 

8.6.3 Efecte de la proporcionalitat amb z vora el sòl 

Vora el sòl, la grandària dels remolins turbulents està limitada per la presència 
d'aquesta superfície. Per això, en aquesta zona, els valors de l  proporcionals a z
sembla que estan ben justificats. L'esquema amb la longitud BL89 assoleix valors 
una mica massa grans prop de la superfície generant un gradient de temperatura 
massa petit vora el sòl, sembla doncs que cal una proporcionalitat d'aquest tipus, 
considerant l  com el valor mínim entre el resultat que s'obtindria amb la formulació 
BL89 i el que s'obtindria usant una proporcionalitat amb z .

89min( , ( ))BLl l l z

En el capítol anterior s'exposaven escales de longitud proporcionals a z : l kz ,
l z  o la proposta de Redelsperger et al. (2001) amb escales kl  i l  dependents de 
l'estabilitat. Per a aquest últim cas és interessant analitzar l'efecte de la formulació 
explícita i senzilla per al cas neutre 2.79l Az z  i l'efecte de tota la formulació 
completa, escollint kl l l (Redel. en la Figura 8.20). 

Per veure l'efecte que produeix en la simulació, s'ha realitzat la simulació del cas 
GABLS imposant els quatre casos. Totes les propostes milloren els resultats de la 
simulació (veure Figura 8.20),  reduint la barreja i en conseqüència l'altura de la capa 
límit, i millorant el gradient de temperatura potencial i velocitat del vent prop del sòl. 

Els resultats obtinguts amb les formulacions de Redelsperger et al. (2001) milloren 
els resultats però aplicats a l'esquema ATHENE encara mostren una barreja massa 
gran. La formulació completa perfecciona lleugerament els resultats respecte a la 
formulació més senzilla ( 2.79l z , típica del cas neutre) excepte per a l'energia 
cinètica turbulenta en els primers nivells.

Per contra, la imposició del valor kz  prop del sòl fa disminuir la barreja en una 
proporció massa gran en tota la capa, conduint a un gradient de temperatura massa 
fort prop del sòl, afectant posteriorment a l'evolució de tota la capa. 

Assumir que la distància al sòl z  ha de ser el valor màxim possible per a l'escala de 
longitud és una bona opció; els gràfics mostren que la turbulència en tota la capa es 
redueix fins a valors molt propers a la mitjana dels LES, inclosos en la zona de 
resultats LES, corregint notablement els perfils finals de les diferents variables, 
especialment vora el sòl.
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8.6.4 Efecte de la separació kl  i l
En el capítol anterior es comentava que l'esquema ATHENE opta per imposar la 
mateixa escala de longitud per al transport i per a la dissipació. Bougeault i Lacarrère 
(1989) un cop calculades upl  i downl  presentaven dues combinacions diferents entre 
aquestes variables per tal de calcular dues escales de longitud diferents: per al 
moment i per a la dissipació: 

min ,k up down up downl l l l l l

Per veure l'efecte que produeix en la simulació treballar amb dues escales diferents, 
s'ha realitzat la simulació del cas GABLS utilitzant la formulació original de Bougeault 
i Lacarrère (1989).

La simulació és sensible a l'elecció d'una o dues escales. La formulació de l  no ha 
canviat, però kl proporciona valors inferiors, disminuint la barreja en tota la capa. Els 
resultats (veure Figura 8.21) mostren un gradient de temperatura i vent lleugerament 
millor en la capa superficial; però en la resta de la capa límit, els gradients no són els 
desitjats; i just en el sostre de la capa, la zona d’interferència entre la capa límit i 
l’atmosfera lliure encara és més prima que l’obtinguda amb l'opció d'ATHENE.  
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Figura 8.20: El mateix que en la Figura 8.18, però en aquest cas, efecte d'un valor 
proporcional a l'altura prop de la superfície. 
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Els termes de cisalla i dissipació del balanç de TKE (no mostrats), per sota els 30 m 
presenten valors encara més grans dels que s'havien obtingut i en canvi en la resta 
de la capa són sempre inferiors, esvaint-se abans i generant una capa límit més 
prima. El terme de flotabilitat és lleugerament més petit en tota la capa, fent-se zero 
uns 35 m més avall, com els altres termes. 

L'opció de separar kl  i l  no millora substancialment els resultats, i és una filosofia 
que afecta al fons de l'esquema i s'hauria de mantenir en tots els règims existents en 
la capa planetària atmosfèrica. Per això, s'ha analitzat la sensibilitat a aquest canvi 
en altres règims: 

a) Convectiu 

a1) Convectiu sense vent. S'ha simulat un cas molt ideal de capa límit convectiva 
seca sense vent (Nieuwstadt et al., 1993) i s'ha comparat amb resultats LES testats 
amb valors experimentals observats a l'atmosfera i al laboratori. 

a2) Convectiu amb vent. S'ha simulat el cas proposat per Moeng i Sullivan (1994), 
contrastant amb resultats LES. 
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Figura 8.21: El mateix que en la Figura 8.18, però en aquest cas, efecte de 
considerar una única escala de longitud o considerar diferents escales 
per al moment i per a la dissipació. 
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Els resultats, no mostrats ja que s'escapen de l'objectiu d'aquesta memòria, 
indicaven que les simulacions en règim convectiu introduint la separació de kl  i l
empitjoraven notablement els resultats. 

b) Neutre

El cas neutre simulat es comentarà en la secció 8.7. Però ja s'avança aquí, que el fet 
de separar kl  i l  millora el gradient de vent vora el sòl, però no és capaç de generar 
les altres característiques bàsiques de la capa, com un màxim de vent a 700 m, per 
exemple. Per tant, la separació d'escales no és justificable. 

c) Estratificació molt estable

Un cas amb situació estacionària d'estratificació molt estable, observat a SABLES 98 
s'ha utilitzat per veure com afecta la separació de kl  i l . La simulació, donada la 
forta estabilitat genera valors de les escales de longituds molt petits i poc sensibles 
al canvi.

En conclusió, tenint la visió de l'efecte que generaria la separació d'escales en tots 
els règims, i mantenint-se l'escala de longitud de Bougeault i Lacarrère (1989) 
conjuntament amb tots els altres paràmetres de l'esquema, és preferible no canviar 
la filosofia de l'esquema i conservar una única escala de longitud.  

8.6.5 Proposta de limitacions en l'escala de longitud BL89

L'esquema ATHENE, en condicions d'estratificació feblement estable i utilitzant 
l'escala de longitud BL89, necessita d'unes limitacions com s'ha vist en les 
subseccions anteriors.

La proposta conjunta seria: 
1.- calcular BL89 sense limitacions 
2.- aplicar una limitació superior de tipus asimptòtic ( 0l = 150 m) 
3.- imposar que el valor obtingut no pugui ser més gran que l'altura 
4.- i finalment imposar un valor mínim que asseguri el contacte entre nivells (per ex. 
el pas de malla). 

La condició 3 s'ha aplicat de dues formes diferents: imposant que a qualsevol altura 
l'escala de longitud sigui com a màxim z  (post-GABLS A) o aplicant-la només vora 
el sòl  i deixant que gradualment la longitud assoleixi el valor calculat en el punt 2, de 
manera que per sobre els 40 m la condició 3 no s'apliqui (post-GABLS B).

La simulació GABLS amb aquestes propostes (ATHENE post-GABLS A i B) s'ajusta 
molt més als resultats de la simulació LES (veure Figures 8.22, 8.23 i 8.24). La 
barreja en tota la capa disminueix i totes les variables presenten valors dins el rang 
de resultats del LES (sempre dins LES ±2 , i quasi sempre en el rang de desviació). 
Els gradients tant vora el sòl com en el sostre de la capa límit són els esperats. 
Només els valors de temperatura del centre de la capa límit són lleugerament més 
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càlids que els obtinguts pel LES, degut a uns valors encara una mica massa grans 
en el coeficient hK .

Comparant post-GABLS A i B s'observen petites diferències. Els fluxos de moment i 
calor són lleugerament més grans en l'opció B i pràcticament iguals a la mitjana dels 
LES, fent que l'altura de la capa límit i la velocitat del vent siguin més exactes a la 
mitjana dels valors LES. Però en canvi, el coeficient de mescla per a la calor hK

utilitzant l'opció B encara augmenta una mica més respecte al valor esperat 
empitjorant el perfil de temperatura potencial si es compara amb l'opció A.

Finalment, a post-GABLS C s'han utilitzat les mateixes limitacions que per l'opció B 
però escollint 0l = 250 m amb l'objectiu de veure l'efecte que tindria permetre una 
limitació asimptòtica superior més gran. Els resultats mostren lleugeres variacions, 
però amb valors sempre inclosos en el rang de desviació LES (excepte en el mateix   
tram del perfil de la temperatura potencial que en l'opció B).  

Figura 8.22: Efecte de totes les limitacions alhora en l'escala de longitud BL89. 
ATHENE pre-GABLS, sense limitacions i ATHENE post-GABLS, amb 
limitacions, comparades amb els resultats LES (mitjana ± desviació 
estàndard)  Temperatura potencial, velocitat del vent, flux de calor i flux 
de moment de la 9a hora de simulació. La llegenda que figura en el 
gràfic de temperatura potencial és la mateixa per a les altres Figures.  
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Les limitacions en l'escala de longitud BL89 milloren els resultats quan l'estratificació 
és feblement estable, però s'hauria de comprovar que no empitjorin les simulacions 
en els règims propers a aquesta estratificació com són: l'estratificació neutra i la molt 
estable.

Figura 8.24: Sèries temporals de l'altura de la capa límit i el flux de calor superficial, 
segons el codi de colors exposat en la Figura 8.22.  
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Figura 8.23: El mateix que en la Figura 8.22, però per l'energia cinètica turbulenta, 
l'escala de longitud, i els coeficients de difusió turbulenta per al moment 
i per a la calor.  
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8.7 Anàlisi de les limitacions en l’escala de longitud BL89 en un 
cas d'estratificació neutra

Per veure l'efecte de les limitacions de l'escala de longitud BL89 (secció 8.6.5), s'ha 
realitzat una simulació d'un cas d'estratificació neutra amb vent, imposant o no les 
limitacions i contrastant els resultats amb els valors obtinguts per la mateixa 
simulació realitzada amb un model LES a la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
(descrita a Jiménez i Cuxart, 2005).

8.7.1 Descripció del cas

La capa límit planetària a una latitud de 45oN és conduïda per un gradient de pressió 
de gran escala el qual per sobre la capa límit estaria compensat per un vent 
geostròfic de Ug = 10 m/s, Vg = 0 m/s. El paràmetre de rugositat z0 és de 0.1 m, es 
considera atmosfera seca i una temperatura potencial constant amb l'altura de 289 
K.

El domini del LES és de 600m x 400m x 1431m en les direccions x, y i z 
respectivament. El pas de malla horitzontal és de 6.25 m en x, 4.17 m en y i el 
vertical 5.21 m (en els primers 500 m i després una mica més espaiat). El pas de 
malla vertical utilitzat per ATHENE també és de 5.21 m.

La metodologia seguida és la 
proposada per Andrén et al. (1994). El 
cas s'inicialitza utilitzant un perfil mitjà 
de vent per a condicions d'estratificació 
neutra, que està detallat en el seu 
article i es mostra en la Figura 8.25. En 
el cas del LES s'afegeix una petita 
pertorbació aleatòria a cada component 
de la velocitat del vent. S’executa el 
model durant 100000 s, considerant 
que en aquest punt el règim del fluid és 
essencialment estacionari. Les 
estadístiques es calculen per als últims 
30000 s.

8.7.2 Resultats

Simulació LES 

La mitjana dels resultats de la simulació LES realitzada a la UIB mostren que el vent 
té un màxim de 10.5 m/s al voltant de 670 m AGL. La component U del vent ha 
desplaçat el seu màxim fins al voltant dels 700 m i la component V al voltant dels 
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Figura 8.25: Perfils de les components del 
vent per a la inicialització del 
cas neutre. 
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150 m (veure Figura 8.26, part superior, color negre). El valor del vent en el primer 
nivell de càlcul és de 3.1 m/s i per sobre els 1000 m s'assoleix el valor geostròfic.

Els perfils dels fluxos verticals de moment, mostren un màxim prop del terra i van 
disminuint amb l'altura. En la Figura 8.26 (mig) es mostren aquests resultats només 
pels primers 500 m, ja que són les dades que es disposen del LES.  

Figura 8.26: Cas neutre. Components del vent i del flux de moment de la mitjana dels 
últims 30000s de simulació. Efecte de les limitacions en l'escala de 
longitud BL89, comparades amb resultats LES. La llegenda que figura 
en el gràfic de U és la mateixa per a les altres Figures. 
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El balanç de TKE (no mostrat), com és d'esperar, indica que hi ha balanç entre la 
cisalla (terme de generació) i la dissipació. Vora el sòl aquests termes assoleixen el 
seu màxim (-7.4·10-2 i 7.3·10-2 m2/s3 per la dissipació i la cisalla en el primer nivell de 
càlcul), i el seu valor va disminuint amb l'altura. El terme de transport només és 
important vora el sòl, però amb valors 25 vegades inferiors al terme de dissipació o 
cisalla.

Simulació amb BL89 

La simulació del cas neutre realitzada amb ATHENE, utilitzant l'escala de longitud 
BL89 sense imposar limitacions, és bastant diferent de la del LES. 

Els resultats (veure Figura 8.26, figures del mig, color blau) indiquen que l'esquema 
de turbulència barreja massa. El flux de moment en el primer nivell de càlcul és de 
0.33 m2/s2, 0.18 m2/s2 més gran que el valor del LES. Aquesta diferència de valors 
es manté en tots els 500 primers metres.

Aquest excés de barreja deriva en un perfil de vent amb gradient molt més suau, 
perdent la forma de perfil amb màxim de vent (Figura 8.26, superior). El vent en el 
primer nivell de càlcul és de 4.7 m/s, més gran que els 3.1 m/s generats pel LES. El 
vent no assoleix el valor del vent geostròfic dins el domini. 

L'anàlisi dels termes de balanç de TKE (no mostrat) indica que la cisalla i la 
dissipació són termes quasi simètrics, amb valors màxims prop del terra (+0.02 m2/s3

i -0.02 m2/s3), disminuint amb l'altura com mostrava el LES, però els valors generats 
per ATHENE BL89 són molt més petits en tot el domini. El transport, en canvi, tot i 
ser d'un ordre de magnitud inferior a la dissipació, presenta resultats més grans que 
el LES en tota la capa.

Per definició, la formulació BL89 explora el camp de temperatura potencial per 
buscar limitacions en l'ascens o descens d'una partícula d'aire. Ja que tot el domini 
està estratificat neutralment, la partícula pot desplaçar-se fins al límit superior i 
inferior del domini (Figura 8.26, inferior). L'escala de longitud assoleix valors molt 
grans, per tant els resultats de la simulació comparats amb els del LES demanen 
una limitació en aquesta longitud. 

Simulació amb BL89 amb limitacions

Les mateixes proves de sensibilitat a l'escala de longitud realitzades amb el cas 
GABLS (secció 8.6) s'han provat per a aquest cas neutre.

Els resultats mostraven:  

1. Atès que la longitud sempre assoleix valors molt grans, la imposició d'un valor 
mínim no afecta al valor final de longitud. 

2. La imposició d'un valor asimptòtic, redueix el valor de la longitud en tota la capa, i 
millora els resultats. L'esquema, llavors, disminueix la barreja i el vent s'acaba 
frenant, essent capaç de generar el màxim de vent dins el domini. Valors de 0l = 150 
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o 250 m són els més adequats, però fins i tot valors de 500 m permetrien generar el 
màxim de vent. 

3. Assumir que la distància al sòl z  ha de ser el valor màxim possible per a l'escala 
de longitud, o les formulacions de Redelsperger et al. (2001) són també una bona 
opció; els valors de les magnituds turbulentes de tota la capa es redueixen, acostant-
se als del LES i corregint notablement els seus perfils finals, especialment vora el 
sòl.

Finalment, doncs, la simulació del cas neutre s'ha realitzat utilitzant l'esquema 
ATHENE, però imposant limitacions conjuntes en l'escala de longitud BL89. Atès que 
en estratificació neutra sembla lògic permetre més barreja que en l'estratificació 
feblement estable, les limitacions imposades han estat les definides com post-
GABLS C en la secció 8.6.5. 

Els resultats, com es mostra en la Figura 8.26 en color taronja, s'ajusten totalment 
als valors generats per la simulació LES. El model ara és capaç de generar un 
màxim de vent de valor pràcticament igual i a la mateixa altura que el LES. El valor 
del vent en el primer nivell de càlcul coincideix amb el del LES (només 0.03 m/s més 
gran), i l'altura on s'assoleix el valor geostròfic també és la mateixa. 

Els fluxos de moment mostren pràcticament els mateixos valors que el LES en tota 
la capa. Els termes de balanç vora el sòl (no mostrats) s'ajusten molt més als 
resultats LES, però en tota la capa la cisalla i la dissipació encara mostren valors 
més petits que els del LES.  

En conclusió, l'esquema de turbulència ATHENE a l'utilitzar l'escala de longitud 
BL89 en un cas d'estratificació neutra, necessita les limitacions imposades per 
assegurar uns bons resultats en la simulació.  

8.8 Anàlisi de les limitacions en l’escala de longitud BL89 en un 
cas d'estratificació molt estable

En el capítol següent es mostrarà el comportament d'ATHENE en estratificació molt 
estable. Un cas amb situació estacionària d'estratificació molt estable, observat a 
SABLES 98 (nit 20-21/9/98) s'utilitzarà i s'explicarà detalladament en el capítol 
següent. Ara, però, s'ha utilitzat per analitzar com afecten les diferents limitacions en 
l'escala de longitud BL89 en l’esquema ATHENE.

La simulació, donada la forta estabilitat genera valors de les escales de longituds 
molt petits (per sota de 6 m). La formulació BL89 és capaç de trobar les limitacions 
en l'ascens i descens de les partícules d'aire ja que la temperatura potencial 
presenta una forta estratificació estable. En aquest cas: 

1. La limitació asimptòtica pràcticament no fa variar el valor de la longitud i no 
modifica les variables mitjanes de la simulació. En aquest cas amb LLJ i turbulència 
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elevada, solament redueix el valor de la turbulència en la part de sobre la inversió; 
en un altre cas sense LLJ (no mostrat) no afecta a cap dels resultats.

2. La condició, vora el sòl, de valors iguals o inferiors a z  no s'activa, atès que la 
longitud calculada per BL89 ja és més petita que aquests valors. 

3. La imposició d'un valor mínim permet assegurar el contacte entre nivells. Com en 
el cas GABLS, la turbulència en el sostre de la inversió no cau dràsticament a zero,  
es suavitza bàsicament el gradient de temperatura i es permet l'existència 
d'interferència entre la capa límit i l’atmosfera lliure.  

En condicions de forta estabilitat ni les limitacions asimptòtiques, ni la imposició de 
valors vora el sòl iguals o inferiors a z  són necessàries, però si hi són tampoc 
variaran el resultat final. La imposició d'un valor mínim, en canvi, permetrà assegurar 
el contacte entre nivells.

La manca d'estadístiques LES en aquest règim o d'un cas real senzill (sense efectes 
locals o mesoescalars desconeguts) ben analitzat amb moltes mesures 
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Figura 8.27: Cas d'estratificació molt estable. Temperatura potencial, velocitat del 
vent, flux de calor i energia cinètica turbulenta de la mitjana de la 3a 
hora de simulació. Efecte de les limitacions en l'escala de longitud BL89. 
La llegenda que figura en el gràfic de temperatura potencial és la 
mateixa per a les altres Figures. 
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experimentals a tots els nivells, ens impedeix poder afirmar quin seria el valor mínim 
adequat. En aquest cas d'estudi d'estratificació tan estable, amb valors de l'escala de 
longitud tan petits, no sembla coherent imposar un valor mínim igual al pas de malla, 
ja que aquest valor pot ser més gran que BL89 en tota la capa i la teoria de 
Bougeault i Lacarrère no s'aplicaria. És per això que, tot i que no es disposa de 
valors suficientment acurats  per validar, i que imposant el valor igual al pas de malla 
la simulació no genera resultats allunyats dels valors observats a SABLES 98, es 
considerarà que el valor mínim no pot ser superior al 50% del valor màxim assolit en 
la capa, o bé es ponderarà aquest valor mínim en funció del grau d'estabilitat.

En la Figura 8.27 es poden veure els efectes de les limitacions en l'escala de 
longitud de BL89 en aquest cas. Es detecten, com s'ha comentat, pocs canvis en les 
variables mitjanes, i canvis apreciables en les dades turbulentes prop de la inversió i 
per sobre d'aquesta.

Així, doncs, les limitacions de BL89 en un cas d'estratificació estable també ajudaran 
a assegurar uns bons resultats en la simulació.

8.9 Limitacions finals en l’escala de longitud BL89 

Les limitacions imposades pel cas post-GABLS milloren les simulacions de capa límit 
des d’una estratificació neutra fins a una de molt estable. És per això que el càlcul de 
la longitud de mescla en el model ATHENE i possiblement en els esquemes Meso-
NH i HIRLAM necessita de les limitacions detallades en la secció 8.6.5 però amb la 
limitació superior asimptòtica i el valor mínim dependents del grau d’estratificació.

De totes maneres proposar valors exactes seria una mica precipitat. Primer cal 
introduir aquestes limitacions en un model de mesoescala o de predicció del temps, 
provar el seu efecte en moltíssimes més situacions i finalment  acabar de detallar 
com ha de ser la longitud que tanqui l’esquema de turbulència. Actualment hi ha 
investigadors treballant en aquest aspecte. 

8.10 Conclusions

Conclusions de l'estudi d'intercomparació 1D

L'estudi d'intercomparació de models 1D per a capa límit feblement estratificada ha 
permès explorar la diferent eficiència de mescla de diversos esquemes de 
turbulència.

En general, els models operatius pronostiquen més barreja que els de recerca, amb 
conseqüències importants com la sobreestimació dels fluxos superficials o la  pèrdua 
de desenvolupament d'un sostre en la inversió o la formació d'un màxim de vent. Les 
aproximacions de primer ordre utilitzen formulacions molt similars excepte en els 
valors d'alguns paràmetres d'ajust, com les longituds de mescla o les funcions 
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d'estabilitat. Els esquemes operatius d’ordre 1.5 també sobreestimen la mescla, però 
amb proporcions inferiors. Els esquemes de recerca, en canvi, donen resultats més 
propers a les estadístiques generades pel LES.   

En aquest estudi, dos models utilitzen a més de l'equació pronòstic de TKE, una 
equació addicional per al pronòstic de la dissipació, adaptada a corrents estratificats 
establement; un altre model inclou una equació per a la variància de la temperatura 
potencial; i l'esquema ODT utilitza aproximacions totalment diferents a la de tots els 
altres models. Els resultats d'aquests models estan també dins la dispersió de valors 
generats pels altres models participants.  

Els esquemes participants, per categories, tenen característiques molt similars entre 
ells, i les diferències es centren en paràmetres d'ajust. La implementació d'un 
esquema de turbulència dins l'esquelet d'un model operatiu de predicció del temps, 
climàtic o mesoescalar condiciona l'elecció dels paràmetres d'ajust, ja que 
generalment estan ajustats per encaixar amb les altres parametritzacions que 
interactuen en el model. Aquest fet fa difícil proposar valors específics per a aquests 
paràmetres fora d'aquest exercici. 

Conclusions del comportament d'ATHENE en règim feblement estable

L'esquema ATHENE, en condicions d'estratificació feblement estable, és capaç de 
generar totes les característiques més importants: la inversió de temperatura, el 
màxim de vent de valor supergeostròfic en el sostre de la inversió, uns fluxos 
màxims a terra disminuint linealment amb l'altura, o uns termes de contribució 
màxima en el balanç d'energia com són la dissipació i la cisalla, essent els altres 
termes d'ordre inferior. Però també s'han detectat algunes deficiències de l'esquema 
com un excés de barreja en tota la capa límit, que forcen l'esquema a generar una 
temperatura potencial massa baixa en tota la capa i el sostre de la capa límit més 
amunt del compte; i en canvi, hi ha poca barreja en el sostre de la capa límit i el gruix 
de la capa d'aire on hi ha l'ajust entre la capa límit i l'atmosfera lliure és massa petit.  

L'esquema no és gens sensible al pas de temps. La simulació realitzada amb 
diferents malles verticals genera resultats lleugerament diferents. Els resultats fins a 
la resolució de 50 m mostren un aspecte molt similar.  El detall ens diu que en 
aquest cas l'increment del pas de malla fa disminuir la barreja en tota la capa, i fa 
augmentar l'altura en la qual la turbulència s'esvaeix, suavitzant el gradient de 
temperatura potencial al sostre de la capa límit estable i engrandint la capa d'aire 
que hi ha entre l'altura on el vent és màxim i on assoleix el valor geostròfic. 

Les deficiències del model suggereixen posar limitacions en l'escala de longitud. Un 
estudi detallat de la sensibilitat d'aquesta escala a diferents limitacions ha mostrat 
que l'elecció d'un valor mínim permet l'existència d’interferència entre la capa límit i 
l’atmosfera lliure, millorant el gradient de temperatura potencial i el de velocitat del 
vent per sobre el màxim de vent, al mateix temps que la turbulència no s'esvaeix tan 
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dràsticament. L'elecció d'un valor asimptòtic disminueix proporcionalment la longitud 
de tota la capa, reduint en conseqüència la barreja (la turbulència), i generant la 
inversió de temperatura i el màxim de vent a altures més baixes, millorant doncs la 
simulació.  Finalment, assumir que la distància al sòl z  ha de ser el valor màxim 
possible per a l'escala de longitud és una bona opció a afegir.

L'opció de separar la longitud de mescla i de dissipació utilitzant formulacions 
diferents no millora sustancialment els resultats ni en règim feblement estable, ni en 
neutre, i en canvi empitjora els resultats en règim convectiu.

L'esquema de turbulència ATHENE a l'utilitzar l'escala de longitud BL89 en un cas 
d'estratificació neutra, necessita també de les mateixes limitacions imposades per 
assegurar uns bons resultats en la simulació. En un cas d'estratificació molt estable, 
les limitacions afecten molt menys però permeten millorar la connexió entre diferents 
altures.

De totes maneres proposar valors exactes és una mica precipitat. Primer cal introduir 
aquestes limitacions en un model de mesoescala o de predicció del temps, provar el 
seu efecte en una gran diversitat de situacions i finalment  acabar de detallar com ha 
de ser la longitud que tanqui l’esquema de turbulència. Actualment hi ha 
investigadors treballant en aquest aspecte. 
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Capítol 9 

Simulacions SABLES 98 utilitzant 
el model ATHENE

En l'anàlisi de dades de la campanya SABLES 98 (capítols 2 i 3) s'han vist algunes 
característiques i fenòmens típics de la capa límit estable en el CIBA: intermitències, 
desenvolupament d'un màxim de vent a nivells baixos, efectes locals, turbulència 
elevada, ... Totes les nits de la campanya es podien considerar d'estratificació 
moderada a molt estable. 

En aquest capítol, i utilitzant un model amb esquema de turbulència d'ordre 1.5 
(ATHENE), s'intentaran simular alguns d'aquests fenòmens, al mateix temps que es 
podrà validar el comportament de l'esquema en condicions d'estratificació moderada 
a molt estable.

9.1 Simulació del màxim de vent a nivells baixos. Turbulència 
associada.

En l'anàlisi de sondatges de globus captiu fet en el capítol 3 s'ha observat que en un 
57% dels casos apareixia un màxim de vent a nivells baixos (LLJ). Les 
característiques d'aquest LLJ eren: d'una altura entre 21 i 137 m sobre el terra, 
essent en un 21.5% dels casos entre 80 i 90 m AGL, la velocitat del màxim de vent 
variant entre 3.5 i 11.5 m/s, essent en un 25% dels casos entre 7 i 8 m/s i la direcció 
del màxim de vent variant entre 25o i 125o, però en un 43% dels casos entre 80o i 
100o, totalment de direcció est, i sense variar al llarg de la nit. 

La construcció d'un perfil tipus a partir de tots els perfils individuals indicava que just 
en el nas del màxim de vent hi havia poca possibilitat de turbulència, i en canvi, entre 
2 i 3 vegades l'altura del màxim de vent, es detectava una zona amb màxima 
probabilitat de generació de turbulència. 

L'anàlisi dels registres de dades de la torre meteorològica reinstrumentada, de 100 m 
i localitzada al CIBA, durant el període setembre 2002 - juny 2003 mostrava 
clarament que la turbulència és mínima a l'altura del nas del màxim de vent (hLLJ), i 
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que presenta valors més alts per sobre. Aquests valors són més grans a 2.8·hLLJ que 
a 1.4·hLLJ.

En aquesta secció (corresponent a Conangla i Cuxart, 2005),  i utilitzant el model 
ATHENE, s'intentarà simular la generació del màxim de vent a nivells baixos, 
s'examinarà la turbulència generada al voltant d'aquest màxim de vent i es 
compararà amb les dades observades i analitzades en el capítol 3. 

9.1.1 Cas d'estudi  

Per fer el diagnosi de la turbulència associada a un màxim de vent a nivells baixos 
mitjançant el model, s'ha escollit el període 00:35  – 04:45 UTC de la nit 20-21 de 
setembre de 1998 de la campanya SABLES 98, en el qual, mirant els registres de la 
torre, existia una situació molt estacionària. Durant aquest període la mitjana del flux 
de calor fou de -5.7·10-3 K·m/s i la velocitat de fricció de 8.0·10-2 m/s. Les adveccions 
mesoescalars estimades a partir de les anàlisis del model mesoescalar HIRLAM, 
operatiu a l'Institut Nacional de Meteorologia d'Espanya, eren molt suaus. 

Dins aquest període es disposa de mesures de tres llançaments de globus captiu 
iniciats a les 00:52, 01:57 i 02:58 UTC amb característiques molt similars, observant-
se un màxim de vent al voltant dels 65 m AGL amb 8-9 m/s, de direcció est girant 
molt suaument en el sentit de les agulles del rellotge.

El perfil de temperatura mostrava una forta inversió prop del terra i després una altra 
de més suau. En el perfil de les 00:52 UTC aquestes inversions eren de 7.9·10-2 K/m 
i 8.4·10-3 K/m, respectivament; més tard, s'observava una estructura una mica més 

esglaonada (layering) però amb gradients 
totals molt similars. 

Utilitzant el perfil de globus captiu de vent 
i temperatura potencial corresponent a les 
00:52 UTC del dia 21/9/98 (mòdul del 
vent i temperatura mostrats en la Figura 
9.1), s'ha inicialitzat el model i s'ha 
realitzat una simulació de 3 hores de 
durada utilitzant un pas de temps de 10 s 
i una resolució vertical de 10 m. A la 
superfície s'ha assumit un flux de calor i 
una velocitat de fricció constants utilitzant 
la mitjana de valors observats en el 
període. Les adveccions mesoescalars 
s'han considerat nul·les. 

Com a representació del gradient de 
pressió s'ha imposat un vent geostròfic 
(VG) de 2 m/s i 100o, tot i que aquest 
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UTC del dia 21/9/98.
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paràmetre es canviarà per explorar-ne la sensibilitat de la simulació, com es veurà 
en la secció 9.1.2. Però, el comportament de la simulació durant la primera mitja 
hora és insensible als canvis de vent geostròfic. 

En aquesta secció, s'analitzarà la mitjana dels resultats de la simulació des del minut 
15 fins al 30, podent afirmar que el model ja està treballant sense els efectes 
d'arrancada, i l'acció d'un vent geostròfic o un altre encara no afecten als resultats. 

En la Figura 9.2, s'observa que el model manté un màxim de vent a nivells baixos 
amb 8.5 m/s i 83o en el seu nas. Just per sobre aquest nas existeix un canvi en el 
gradient de temperatura potencial. Aquestes característiques són les típiques del 
perfils de SABLES 98, que es van veure en l'anàlisi de sondatges (capítol 3). 
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L’aportació extra respecte als sondatges és poder analitzar l’estructura vertical 
turbulenta pronosticada pel model. El model en aquesta situació preveu que la 
turbulència (Figura 9.2b) es presenta, bàsicament, en dues capes, separades per un 
mínim a l'altura del nas de vent. La primera capa amb turbulència s'estén des del sòl 
fins al màxim de vent, assolint-se els valors més grans prop del terra i disminuint 
amb l'altura (comportament tradicional). Cal notar, però, que per sobre els 30 m, el 
perfil d'energia cinètica turbulenta (TKE) perd la seva forma tradicional per mostrar 
un canvi en el seu decreixement amb l’altura i un petit màxim relatiu detectat 
clarament en els termes de balanç d’energia cinètica turbulenta (Figura 9.2c) que 
s'ha format degut a un afebliment del gradient de temperatura permetent que hi hagi 
més barreja (signes de layering). Atès que en l'esquema de turbulència del model el 
flux de calor es calcula a partir de l'energia cinètica turbulenta, aquesta mateixa 
conducta s'observa en el perfil de flux de calor (Figura 9.2b). Això és una limitació 
dels models de TKE, on un màxim relatiu en la TKE es tradueix en un màxim relatiu 
en els fluxos, i no sempre coincideix amb els resultats observats. 

La segona capa amb turbulència molt significativa s'estén des del màxim de vent fins 
a uns 200 m AGL, on la cisalla de vent és forta i l'estabilitat d'estratificació tèrmica 
més feble que en la capa inferior.  Els valors més grans de TKE estan 
aproximadament a 145 m, essent 2.2 vegades l'altura del màxim de vent. Aquesta 
descripció encaixa bé amb les observacions de LLJ a partir de les dades de la torre i 
les indicacions donades pel nº de Richardson de forma calculats a partir dels 
sondatges (capítol 3).

La turbulència en tota la columna és generada en quasi un 100% per cisalla i 
consumida per flotabilitat (30%) i dissipació (70%) fonamentalment (Figura 9.2c). La 
producció per cisalla i la dissipació són termes predominants i força simètrics; 
ambdós mostren un mínim prop del nas del màxim de vent, un màxim per sobre el 
nas i un altre màxim prop del terra. La flotabilitat és més petita, sempre negativa i 
assoleix un valor màxim prop del terra [aquí la seva contribució és significativament 
més gran que per a un cas d'estratificació feblement estable com el de GABLS 
descrit en el capítol 8]. Tots aquests resultats són totalment similars als obtinguts per 
Smedman et al. (1993) en el seu estudi de LLJ amb mesures d'aeronaus sobre el 
mar Bàltic, estimant el balanç d'energia cinètica turbulenta, on van trobar un mínim 
de producció d'energia just en el nas del màxim de vent i un màxim de producció 
d'energia per cisalla a alçades similars a les que s'han obtingut en els perfils de 
SABLES 98 o en aquestes simulacions. 

9.1.2 Efecte del gradient de pressió

La simulació al cap de 3 hores presenta resultats diferents si s'escull un gradient de 
pressió o un altre. 

Les observacions indicaven una situació estacionària amb un gir molt suau de la 
direcció del màxim de vent, i aquesta situació en la simulació només s'obté imposant 
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un canvi en l'altura en el perfil de vent 
geostròfic com el mostrat en la Figura 9.3 
- cas 1. En aquesta situació (Figura 9.4a,b 
- cas 1) es manté l'estructura turbulenta 
de dues capes amb mínim valor en el nas 
del màxim de vent i un màxim turbulent a 
2.5 vegades l'altura del màxim de vent. En 
aquest moment de la simulació, el perfil 
de temperatura potencial no canvia el 
gradient fins a l'altura del màxim de vent, i 
per això, en tota aquesta zona l'energia 
cinètica turbulenta mostrarà un compor-
tament tradicional amb màxim a terra, 
disminuint amb l'altura fins al nas del mà-
xim de vent. 

Si no s'utilitza un vent geostròfic amb canvi amb l'altura (sigui en mòdul o en direcció, 
o a la vegada), el perfil de vent manté el seu màxim durant unes hores, però el canvi 
en l'evolució d'aquest perfil és notable, perdent cisalla progressivament per sobre el 
màxim de vent, i per tant, desapareixent bona part de la turbulència generada en 
aquesta zona. La Figura 9.4 mostra els resultats obtinguts a l'utilitzar dos exemples 
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Figura 9.3: Vent geostròfic (mòdul i 
direcció) utilitzat en les
simulacions de la secció 9.1. 
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Figura 9.4: (a) Perfils de vent (mòdul i direcció) i (b) d'energia cinètica turbulenta 
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00:52 UTC 21/9/98 (Fig. 9.1). S'ha representat la mitjana dels resultats 
obtinguts en la tercera hora de simulació. 
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de vent geostròfic constant amb l'altura, com els perfils 2 i 3 de la Figura 9.3. Cal 
incidir en el fet que la simulació sempre apunta a l'existència d'un mínim de 
turbulència a l'altura del nas del màxim de vent i un lleuger augment per sobre, però 
la magnitud d'aquest últim valor depèn totalment de la cisalla que pugui generar el 
LLJ.

D'aquest estudi sembla que el manteniment del màxim de vent i la generació de 
turbulència significativa a la part de sobre d'aquest màxim de vent està estrictament 
lligada a l'existència d'un canvi en altura del perfil del vent geostròfic (en mòdul i/o 
direcció). Ja que el vent geostròfic és de fet el gradient horitzontal de pressió, és 
probable que el camp de pressió prop de la superfície sigui diferent, degut als 
efectes locals, que el que hi ha a la part superior de l'atmosfera. Per tant, una capa 
d'ajustament entre les dues capes podria explicar parcialment el comportament 
simulat. Com s'ha comentat en el capítol 3, els canvis en el perfil de vent geostròfic 
afavoreixen la formació i manteniment dels màxims de vent a nivells baixos, i la 
simulació realitzada hi està completament d'acord. 

9.2 Formació d'un LLJ i efecte de les adveccions  

El model ha de ser capaç de formar un LLJ, a més de ser capaç de mantenir-lo com 
s'ha vist en la secció anterior. En aquesta secció, corresponent a Conangla et al. 
(2002b), s’intentarà veure com poden afectar els forçaments dinàmics. 

La nit 15-16 de SABLES 98 es caracteritza per ser la nit més estable de totes les de 
la campanya, amb generació de màxim de vent i fort refredament. Atès que a més es 
disposa de mesures realitzades per 13 llançaments de globus captiu al llarg de la nit, 
es perfila com una nit ideal per simular i validar. 
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Figura 9.5: Evolució de la temperatura potencial i la velocitat del vent durant la nit 15-
16 de SABLES 98, calculada a partir dels sondatges de globus captiu. 
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A partir dels sondatges s'ha calculat l'evolució de la temperatura potencial i la 
velocitat del vent, que és la representada en la Figura 9.5. Es pot observar un fort 
refredament vora el sòl ( 12 K en 11 hores a 5 m AGL) sobretot de les 18:00 a les 
02:00 UTC, a més d'un refredament general de tota la capa (d'aproximadament 5 K 
a 100 m, 4 K a 200 m, 3 K a 300 m i 2 K a 400 m).

A partir de les 20:00 UTC es va formar un màxim de vent a nivells baixos entre 50 i 
100 m que es va anar fent més fort fins assolir un valor superior als 9 m/s cap a les 
02:00 UTC. El vent va girar del nord-oest cap al nord-est o est a l'inici de la nit, però 
llavors es va mantenir pràcticament constant al llarg de tota la nit en els primers 200-
300 m AGL, i en canvi, en la part superior no va girar, sinó que es va mantenir 
sempre al voltant del nord-oest (no mostrat).

La torre meteorològica, amb el seu anemòmetre sònic situat a 5.8 m va mesurar un 
flux de calor de -0.0035 K·m/s en mitjana des de les 18:00 a les 05:00 UTC, un flux 
de moment de 0.0029 m2/s2 i una energia cinètica turbulenta de 0.0340 m2/s2.

A l'inici de la nit, el vent presentava un perfil 
completament indiferent i la temperatura 
potencial indicava que la capa límit es 
començava a estabilitzar poc a poc, com es 
veu en la Figura 9.6. Utilitzant aquests perfils 
com a inicialització del model, s'ha realitzat 
una simulació per 11 hores utilitzant un pas 
de temps de 10 s i una resolució vertical de 
10 m. L'esquema de divergència de flux 
radiatiu d'ona llarga s'ha activat i s'ha prescrit 
teoria de semblança de Businger-Dyer en el 
primer nivell de càlcul (com es comentarà en 
les seccions 9.3 i 9.4). El paràmetre de 
rugositat és de 0.035 m.

Aquesta simulació s'ha realitzat utilitzant 
diferents forçaments dinàmics per explorar-
ne la sensibilitat, com es veurà en les 
subseccions següents.

9.2.1 Vent geostròfic constant

9.2.1.1 VG = (2 m/s, 340 )

Com a representació del gradient de pressió s'ha imposat un vent geostròfic de 2 
m/s i 340 , constant al llarg de tota la nit, coincidint amb el valor del vent a 1000 m 
AGL a la 2a part de la nit.

La simulació (veure Figura 9.7) mostra un perfil força indiferent al llarg de tota la nit 
amb el mòdul de vent oscil·lant lleugerament al voltant del valor geostròfic, entre 1.5 i 
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2.5 m/s en tota la capa. No hi ha indicis de formació de cap màxim de vent. La 
direcció (no mostrada) es manté del nord-oest durant tota la nit.

El perfil de temperatura mostra una inversió d’altura al voltant dels 30-40 m AGL 
(calculada com l'altura a la qual el flux de calor i el flux de moment assoleixen un 
valor inferior al 5% del seu valor a la superfície). El refredament és fort en els 
primers metres (5.1 K en 11 h a 5 m AGL) però és molt inferior a l'observat. Per 
sobre aquesta inversió l'aire es refreda molt poc (0.2 K a 105 m, 0.1 K a 205 m, i 
menys per sobre), sense coincidència amb el què es va observar.

L'aspecte dels fluxos turbulents és del tipus tradicional, amb valors màxims vora el 
sòl, disminuint amb l'altura i assolint un valor mínim (pràcticament zero) i constant en 
tota la capa per sobre la inversió de temperatura. La mitjana del flux de calor en les 
primeres 11 hores de simulació a 0 m AGL és de -0.0025 K·m/s, el flux de moment 
0.0016 m2/s2 i l'energia cinètica turbulenta (a 5 m AGL) 0.0034 m2/s2.

Analitzant els termes que defineixen l'equació d'evolució de l'energia cinètica 
turbulenta es troba  que la generació d'energia és per cisalla i el consum està repartit 
entre la flotabilitat i la dissipació (50% cadascun, en mitjana per a les 11 h). El terme 
de transport turbulent és negligible.

La simulació no s’assembla als valors observats i per tant es tornarà a realitzar 
considerant un altre valor de vent geostròfic. 

9.2.1.2 VG = (5 m/s, 340 )

El vent a 1000 m AGL al començament de la nit era superior en mòdul als 2 m/s 
considerats en la subsecció anterior, però la direcció també era del nord-oest. 
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Figura 9.7: Simulació de l'evolució de la temperatura potencial i la velocitat del vent 
durant la nit 15-16 de SABLES 98, havent imposat un vent geostròfic de 
2 m/s 340 .
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Imposant, doncs, un vent geostròfic de 5 m/s i 340  s'obtenen resultats molt diferents 
(veure Figura 9.8), però continuen allunyats dels observats. 

L'altura de la inversió va creixent al llarg 
de la nit fins a uns 70 m AGL. El 
refredament en el primer nivell de càlcul 
és de 8.5 K en 11 h i el de l'aire per sobre 
la inversió és molt petit (0.3 K a 105 m, 
0.2 K a 205 m, 0.1 K a 305 m). 

El vent per sobre la inversió s'accelera 
molt més que en el cas anterior, assolint 
valors supergeostròfics, superiors als 8 
m/s. El perfil, però, per sobre la inversió 
es manté indiferent i la direcció oscil·la 
entre 300 i 340 . El vent realitza una 
oscil·lació inercial molt evident al voltant 
del valor geostròfic. Per poder confirmar 
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flux de calor i l'energia cinètica turbulenta durant la nit 15-16 de SABLES 
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Figura 9.9: Simulació de l'evolució de la 
velocitat del vent a 155 m 
AGL havent imposat un vent 
geostròfic de 5 m/s 340 .
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que el període de l’oscil·lació seria d'unes 17 h  ( 52 2 9.99·10 17.5cT f h )
s'ha deixat que la simulació continués fins a 20 hores en total. En la Figura 9.9 es 
veu aquesta oscil·lació; és clar que en la realitat aquest cicle sencer no es pot donar 
mai ja que s'iniciaria el cicle diürn i es destruiria.  

Els fluxos turbulents també tenen un comportament de tipus tradicional com en el 
cas anterior, només que amb valors unes 4-5 vegades més grans en el primer nivell 
de càlcul, donada la cisalla de vent formada en els primers metres (veure Figura 9.8 
part inferior). La mitjana del flux de calor en les primeres 11 hores de simulació a 0 m 
AGL és de -0.0090 K·m/s, el flux de moment 0.0090 m2/s2 i l'energia cinètica 
turbulenta (a 5 m AGL) 0.0302 m2/s2.

El balanç també mostra que la generació d'energia cinètica turbulenta és per cisalla i 
la destrucció per flotabilitat i dissipació (27% i 73%, respectivament, en mitjana per a 
les 11 h de simulació).

Es veu, doncs, que imposant un vent geostròfic constant, l'esquema no pronostica 
cap màxim de vent a nivells baixos com mostraven els perfils de vent de globus 
captiu. En la secció següent es veurà l’efecte que té un canvi en altura en el gradient 
de pressió horitzontal. 

9.2.2 Canvi en el gradient de pressió horitzontal

Imposant un vent geostròfic constant, l'esquema no pronostica cap màxim de vent a 
nivells baixos com mostraven els perfils de vent de globus captiu. Ja s'ha dit que les 
observacions per sota els 200 m AGL mostren un canvi sobtat en la direcció del vent 
de NW a E a l'inici de la nit, que pot ser atribuït a efectes locals, probablement 
corrents de drenatge. Com s'ha explicat en la secció 9.1 sembla necessari imposar 
un canvi en el gradient de pressió que inclogui aquests efectes locals. 

En aquest cas s'ha realitzat la simulació imposant al principi un vent geostròfic 
constant (2 m/s, 340 ), però després d'una hora de simulació s'ha canviat per sota 
els 170 m AGL pels valors (6 m/s, 100 ), i mantenint els (2 m/s, 340 ) per sobre els 
230 m AGL utilitzant un ajust lineal entre les dues capes, com podria ser en la 
realitat.

La simulació (veure Figura 9.10) mostra la formació d'un màxim de vent a partir de 
les 20:00 UTC augmentant el seu valor al llarg de la nit i assolint més de 9 m/s en 
una altura d'aproximadament 60 m AGL. Aquests resultats són totalment 
comparables a les observacions (Figura 9.5). La direcció del vent per sota els 200 m 
AGL (no mostrada) gira en la primera part de la nit de NW a NE-E mantenint-se la 
resta de la nit en aquesta franja. El vent simulat és, doncs, molt similar als valors 
observats.

No passa el mateix amb la temperatura potencial (no mostrada), la qual presenta un 
augment de l'altura d'inversió al llarg de la nit fins a uns 70 m AGL, però un 
refredament tant en els primers metres com per sobre la inversió altra vegada molt 
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inferior a l'observat (7.0 K en 11 h a 5 m AGL, 0.4 K a 105 m i 205 m, 0.3 K a 305 m i 
405 m).

Els fluxos turbulents tenen un aspecte totalment diferent als casos anteriors degut a 
la presència del LLJ que, com s'ha comentat en la secció 9.1, afavoreix generació de 
turbulència elevada per sobre del màxim de vent. Es formen per tant dues capes 
turbulentes, una per sota el màxim de vent, amb valors màxims vora el sòl i 
disminuint amb l'altura fins assolir un mínim en el nas del LLJ, i una altra capa per 
sobre amb un màxim turbulent a una altura unes 3 vegades hLLJ (veure TKE en la 
Figura 9.10-dreta). 

A la segona meitat de la nit, la neutralitat de la capa per sobre la inversió 
conjuntament amb el fort vent, provoquen connexió entre el flux de calor de la part 
de sobre i de sota del LLJ. En aquest moment el flux de calor no tendeix a zero en el 
nas del LLJ i l'altura de la capa no està ben definida a partir de la definició en funció 
del flux de calor. Amb el flux de moment (o amb l'energia cinètica), en canvi, la 
definició és més clara.  

La mitjana dels fluxos turbulents en el primer nivell de càlcul és de -0.0145 K·m/s pel 
flux de calor, 0.0260 m2/s2 pel flux de moment i 0.0830 m2/s2 per la TKE.  

En aquest cas, l'energia integrada en tota la capa és d'un ordre de magnitud superior 
al cas anterior en tots els termes, atès que ara a més de la generació d'energia per 
sota la inversió n'hi ha en la part de sobre. El terme de cisalla continua essent el 
generador de TKE, i el consum està lligat a la flotabilitat (18% per sota la inversió i 
12% per sobre) i a la dissipació (82% per sota i 88% per sobre). 

És interessant esmentar que la turbulència per sobre el jet influeix en la seva força i 
localització. S'ha fet un test (no mostrat) eliminant la turbulència per sobre el màxim 
de vent i el resultat era un increment de l'altura i intensitat del jet.

Figura 9.10: Simulació de l'evolució de la velocitat del vent i l'energia cinètica 
turbulenta durant la nit 15-16 de SABLES 98, havent imposat un canvi en 
el gradient de pressió. 
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En resum, la simulació imposant un vent geostròfic variable amb l’altura pronostica 
el vent amb molt d'encert, però és incapaç de generar el camp de temperatures de 
forma adequada. En la secció següent es veurà si la inclusió d’una advecció 
horitzontal pronosticada pel model HIRLAM millora els resultats.

9.2.3 Advecció freda

El model HIRLAM permet estimar els forçaments dinàmics que podrien afectar 
l'evolució de l'atmosfera (Terradellas i Cuxart, 2001a). Les sortides cada 6 hores del 
model HIRLAM 0.5 , de pressió, temperatura, vent i humitat en els 4 punts de malla 
més propers i envoltant el CIBA a més d'un cinquè punt centrat en el CIBA, ens 
subministren la informació necessària per poder estimar les adveccions horitzontals 
de temperatura, humitat específica i vent.

L'advecció de temperatura, per exemple, es calcula utilitzant el vent pronosticat pel 
HIRLAM en el punt centrat en el CIBA multiplicat pel gradient de temperatura 
considerant els altres 4 punts de malla. (Les altres adveccions es calculen d'una 
manera similar). 

·CIBA CIBA CIBA

T T
advT vent gradT U V

x y
 (9-1) 

Els gradients horitzontals de temperatura, humitat específica i vent poden variar 
considerablement segons l'escala que es consideri. En aquest cas es disposava dels 
valors HIRLAM 0.5  ( y  55 km, x  41 km). Cal dir que especialment en nivells 
baixos una malla de 0.2  o inferior hauria estat més adequada, ja que quan més 
petita és la malla més semblants són les característiques geogràfiques i climàtiques. 
La resolució vertical de HIRLAM 0.5  proporciona 6 nivells de càlcul per sota els 
1000 m AGL. Les petites estructures, especialment corrents catabàtics no són 
resoltes pel model (Cano et al., 2001) tot i que les dades mesurades semblen 

apuntar a l'existència de corrents de 
drenatge. És per això que en l'anàlisi de 
la capa límit, les adveccions estimades a 
partir del model HIRLAM 0.5  només ens 
poden servir d'orientació.  

Durant la nit 15-16, l'advecció de 
temperatura estimada per sota els 1000 
m AGL era una advecció d'aire fred de 
l'ordre de -2.6·10-5 K·m/s al voltant de 
600 m AGL (en mitjana de tota la nit), 
augmentant cap avall. Atès que sembla 
coherent associar aquesta advecció a 
l'arribada del corrent de drenatge s'ha 
suposat una advecció freda en forma de 

Figura 9.11: Advecció d'aire fred 
imposada en la simulació. 
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campana, com la representada en la Figura 9.11, durant tota la nit.

La simulació utilitzant els mateixos paràmetres que en la secció anterior però afegint 
aquesta advecció millora els resultats.

El refredament de tota la capa és comparable a l'observat, com es mostra en la 
Figura 9.12. En les 11 h de simulació el refredament a 5 m AGL és de 11.9 K, 4.0 K 
a 105 m, 3.8 K a 205 m, 3.5 K a 305 m i 2.5 K a 405 m. El vent (no mostrat) continua 
mantenint les mateixes característiques que en la secció anterior. 

La capa límit continua essent molt prima. El seu gruix va creixent al llarg de la nit, 
però només assoleix els 70-80 m AGL d'altura. Com en el cas anterior, en la segona 
part de la nit, aquesta altura no està ben definida a partir del flux de calor (veure 
Figura 9.12-dreta), ja que la connexió entre la capa turbulenta sota la inversió i sobre 
d'ella emmascaren el mínim de flux de calor.  

La mitjana del flux de calor en les 11 h de simulació en el primer nivell de càlcul és 
de -0.0155 K·m/s, del flux de moment 0.0290 m2/s2 i de la TKE 0.0932 m2/s2. Es 
constata que la simulació genera uns valors turbulents més grans als observats. El 
flux de moment és més gran i el vent en el primer nivell de càlcul assoleix valors 
superiors als observats (1 m/s per sobre), generant un gradient més fort. (En la 
secció següent es comentarà més detalladament l'efecte dels fluxos  superficials).

Com en la simulació anterior, els termes de l'equació d'evolució de l'energia cinètica 
turbulenta continuen mostrant que la cisalla, tant a sobre com a sota del LLJ, és el 
terme de generació d'energia, i que el consum està associat a la flotabilitat (17% per 
sota el LLJ i 18% per sobre) i a la dissipació (88% per sota el LLJ i 82% per sobre). 
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Figura 9.12: Simulació de l'evolució de la temperatura potencial i el flux de calor 
durant la nit 15-16 de SABLES 98, havent imposat un canvi en el 
gradient de pressió a més d'una advecció d'aire fred. 
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Es podria concloure dient que el resultat de la simulació pel què fa a temperatura i 
vent s'ajusta a les observacions, tot i que els fluxos generats són més grans que els 
observats.

9.3 Efecte dels fluxos superficials   

El model permet escollir entre diferents esquemes de càlcul de fluxos superficials 
com s'ha comentat en el capítol 7. Per veure la sensibilitat de l'esquema a aquesta 
elecció s'ha simulat la nit 15-16 de SABLES 98 de 18:00 a 06:00 UTC utilitzant els 
mateixos paràmetres i forçaments de la secció 9.2.3, però utilitzant: 

a) Teoria de semblança de Businger-Dyer (Businger et al., 1971; Dyer, 1974) 
b) Teoria de semblança - Holtslag i De Bruin (1988) 
c) Fluxos superficials observats - velocitat de fricció *u  i flux de calor mesurats amb 
l’anemòmetre sònic de la torre meteorològica situat a 5.8 m AGL. 
d) Utilitzant el valor de la velocitat de fricció mesurada amb l’anemòmetre sònic de la 
torre meteorològica situat a 5.8 m AGL, però imposant un flux de calor negatiu i 
constant per a tota la nit: 
 d1) -0.001 K·m/s 
 d2) -0.005 K·m/s 
e) Imposant valors constants tant per a la velocitat de fricció (=0.05 m/s) com per al 
flux de calor (=-0.005 K·m/s) propers a la mitjana de valors mesurats a 5.8 m AGL. 

La simulació en els primers metres és sensible a l'elecció de les condicions de 
contorn superficials.
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Figura 9.13: Simulació de l'evolució de la temperatura potencial i de la velocitat del 
vent a 5 m AGL,  per a la nit 15-16 de SABLES 98, imposant diferents 
forçaments superficials. 
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En la Figura 9.13-esquerre es mostra l'evolució de la temperatura en el primer nivell 
de càlcul (a 5 m AGL). S'observa que utilitzant teoria de semblança ((a) i (b)) la 
temperatura evoluciona d'una forma molt similar, tot i que Holtslag i De Bruin (b) 
permet menys refredament. Els altres casos s'allunyen més dels valors esperats.

Però on realment es nota molt l'efecte dels diferents forçaments és en el resultat del 
vent a 5 m AGL. Es pot veure en la Figura 9.13-dreta que utilitzant teoria de 
semblança ((a) i (b)) el vent tot i accelerar-se durant la nit, assoleix un valor 
estacionari de 3 m/s (1 m/s superior a l'observat) però en tots els altres casos, a 
l'utilitzar valors de fluxos observats (o aproximacions a mitjanes d'aquests valors) el 
vent continua accelerant durant tota la nit i assolint valors al voltant de 13 m/s, 
totalment allunyats de la realitat.  

És evident que l'esquema necessita utilitzar teoria de semblança per assegurar bons 
resultats en la simulació (Conangla et al., 2002a). Els fluxos superficials verticals 
observats no són suficientment grans per frenar el vent, controlant la simulació. En 
capa estable nocturna tant els fluxos verticals com els horitzontals són molt petits, 
però poden ser del mateix ordre de magnitud, així, els fluxos verticals superficials no 
són representatius de tot el què succeeix a la superfície i sovint imposats ens 
simulacions llargues no generen uns bons resultats. Potser caldria incloure també 
els fluxos horitzontals en les condicions de contorn ?  En aquesta nit, la suma dels 
fluxos verticals i horitzontals és de l'ordre dels valors generats en els casos (a) i (b), i 
els resultats són comparables amb la realitat.

Els efectes de l'elecció dels fluxos superficials afecten en els primers nivells vora el 
sòl, però per sobre la inversió de temperatura els resultats són força semblants.
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Figura 9.14: Termes de l'equació d'evolució de la energia cinètica turbulenta, en la 5a 
hora de simulació de la nit 15-16 de SABLES 98, imposant diferents 
forçaments superficials. En línia contínua la generació de cisalla i la 
flotabilitat, i en línia discontínua la dissipació i el transport turbulent. 
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En la Figura 9.14 es mostren els termes del balanç de l'equació d'evolució de 
l'energia cinètica turbulenta en la 5a hora de simulació. Es constata que per sota la 
inversió ( 60 m AGL) els resultats són ben diferents si s'utilitza teoria de semblança 
o no, però en canvi per sobre la inversió els resultats mantenen les mateixes 
característiques. El mateix succeeix en qualsevol altre moment de la nit. 

Recapitulant, quan es pretén fer una simulació llarga de capa límit estable 
l'esquema ATHENE necessita utilitzar teoria de semblança per al càlcul dels fluxos 
superficials. Com ja es va comentar en el capítol 4, és millor utilitzar la formulació 
original de Businger-Dyer, atès que l'increment de complexitat en la formulació hores 
d'ara no està justificat (Mahrt, 1998). 

9.4 Efecte de la divergència de flux radiatiu d'ona llarga   

La capa límit estable està influenciada majoritàriament per 3 processos: turbulència, 
advecció i radiació.  

La turbulència generada per la cisalla del vent refreda l'aire sota la inversió al 
barrejar amb aire més fred prop de la superfície. El mateix procés, barreja l'aire més 
calent que es troba en capes més altes amb el de nivells inferiors. S’ha vist en les 
simulacions anteriors que això es tradueix en un flux vertical de calor negatiu en tota 
la capa.

El refredament advectiu és generat per inhomogeneïtats horitzontals, com poden ser 
corrents catabàtics, i el seu efecte s'ha vist en la secció 9.2.3. Però en absència de 
gradients sinòptics i sobre superfícies horitzontalment homogènies pot ser un factor 
insignificant.  

El refredament radiatiu degut a la divergència de flux radiatiu d'ona llarga, que ha 
estat activat en totes les simulacions d'aquest capítol, condueix a un progressiu 
engruiximent de la capa d'inversió. L'efecte no és molt fort ja que s'ha treballat 
considerant atmosfera seca, i com s'ha comentat en el capítol 7 els absorbents de 
radiació infraroja més importants a l'atmosfera són el vapor d'aigua i el CO2.

Per veure l'efecte de la divergència de flux radiatiu en el refredament de la capa límit 
estable s'han analitzat dos dels casos simulats en aquest capítol. 

9.4.1 Sense LLJ

Les simulacions portades a terme en la secció 9.2.1 no permetien la formació de 
màxim de vent a nivells baixos. En aquest cas, la imposició d'un vent geostròfic de 2 
m/s o de 5 m/s governava l'evolució de la capa límit assolint-se una situació 
oscil·latòria amb poc vent o amb força vent, respectivament.

L'anàlisi del refredament degut a la divergència de flux radiatiu d'ona llarga o de 
turbulència indica que per sota la inversió de temperatura el refredament turbulent és 
sempre més important i més gran quant més gran és el camp de vents. Per sobre la 
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inversió el refredament radiatiu és el que mana, com es mostra en la Figura 9.15, 
corresponent a la 5a hora de simulació. Aquests resultats són molt similars als 
obtinguts per Gopalakrisnan et al. (1998). 

Calculant el refredament integrat de la capa per sota els 600 m AGL, durant tota la 
nit, s'obté que el refredament radiatiu és tant o més important que el turbulent en 
situacions de vents febles. En canvi en situacions de vents moderats o forts el 
refredament turbulent és molt més gran.

Analitzant només el terme radiatiu en la part de sobre la inversió de temperatura 
(Figura 9.15-dreta) s'obté que el refredament radiatiu hi és sempre, però disminuint 
amb l'altura. Això afecta a l'evolució del perfil de temperatura potencial augmentant 
el seu gradient i per tant estabilitzant tota la capa (comparant amb els resultats 
sense activar la divergència radiativa - no mostrats).

9.4.2 Amb LLJ   

Per analitzar l'efecte en una simulació amb LLJ, s'ha optat per la situació 
estacionària de la nit 20-21, descrita en la secció 9.1. 

Els resultats (Figura 9.16) són molt similars al cas anterior: per sota el nas del LLJ 
(coincident amb l'altura de la inversió de temperatura) el terme turbulent condueix el 
refredament però, en canvi, per sobre és el refredament radiatiu el que domina.

En conclusió, el refredament radiatiu és tant o més important que el turbulent en 
condicions de vents febles. En canvi en situacions de vents moderats o forts el 
refredament turbulent és molt més gran.  Per sobre el sostre de la inversió de 
temperatura el terme radiatiu és el que refreda la capa.
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Figura 9.15: Esquerre: Comparació del refredament turbulent i degut a divergència de 
flux radiatiu d'ona llarga, en situació de vents febles (VG = 2 m/s) o de 
vents moderats (VG = 5 m/s), en la 5a hora de simulació. Dreta: només 
el radiatiu. Cas sense LLJ.
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9.5 Estructura de capes elevades - Layering

En el capítol 3 s'ha comentat que en condicions d'estabilitat atmosfèrica és usual 
observar capes estables elevades i capes de barreja per sobre i per sota d'aquestes. 

En l'estudi dels sondatges registrats pels llançaments de globus captiu en la 
campanya SABLES 98 sovint es detectava una clara correlació entre la formació 
d'una capa de mescla íntimament lligada a la cisalla de vent i turbulència generada 
en la part de sobre del LLJ. Una de les figures que es mostraven (veure Figura 3.8) 
corresponia a la nit 15-16 que s'ha simulat en aquest capítol. 

El model també genera aquesta estructura de capes esglaonades.  
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flux de calor de la 4a hora de simulació de la nit 15-16. Per sobre el 
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La turbulència generada per sobre el LLJ produeix forta barreja en la massa d'aire 
d'aquesta zona esdevenint una capa feblement o neutralment estratificada. En la 
Figura 9.17 s'ha representat la mitjana de resultats de la simulació en la 4a hora, i es 
pot veure clarament aquesta capa de mescla entre 90 i 260 m AGL, coincidint amb la 
zona amb màxima cisalla i amb forta turbulència per sobre el LLJ. Aquesta 
estructura es manté durant la resta de la nit, ja que el màxim de vent també es 
manté.

9.6 Intermitències

La meteorologia de la capa límit atmosfèrica, com s’ha comentat en el capítol 3, ja fa 
molt de temps que distingeix entre casos de capa límit estable amb turbulència 
contínua i aquells amb forta estabilitat i turbulència intermitent (Businger, 1973). La 
turbulència intermitent es caracteritza per breus episodis de turbulència entremig de 
períodes amb febles o immesurables petites fluctuacions (Mahrt, 1999).

Alguns autors han estudiat la intermitència utilitzant esquemes simplificats: Revelle 
(1993) utilitzant un model de columna de primer ordre, i Van de Wiel et al. (2002a,b) i 
McNider et al. (1995) utilitzant un model de dues capes. Aquests estudis mostren la 
dependència de les intermitències amb els forçaments externs, com el paràmetre de 
rugositat 0z  o el vent geostròfic, però treballen amb valors fixats de pas de temps i 
utilitzen funcions “si/no” per a les funcions d'estabilitat, relacionades amb el nombre 
de Richardson crític prescrit.

En el cas de l'esquema ATHENE, no hi ha cap prescripció explícita com a funció del 
nombre de Richardson crític, però l'esquema té un valor estimat de 0.139, per sobre 
el qual l'esquema és inactiu i no hi ha turbulència possible.  

En aquesta secció es mostrarà la turbulència intermitent generada pel model quan 
se'l deixa treballar d'una forma diferent a la utilitzada fins ara. L'esquema de 
turbulència, com s'ha comentat en el capítol 7, està implementat utilitzant el mètode 
de Crank-Nicholson, el qual permet escollir el grau d'implicitació que es vol. Totes les 
simulacions presentades fins ara s'han fet amb l'esquema totalment implícit, però 
inicialment a ATHENE el terme de dissipació en l'equació de TKE es guardava 
explícit per defecte. Les simulacions realitzades amb la dissipació explícita mostren 
signes d'inestabilitat per passos de temps llargs.  

Per analitzar aquesta sensibilitat s'ha simulat la nit 14-15 de SABLES 98, nit molt 
similar a la 15-16, molt estable i amb LLJ. El vent geostròfic imposat també varia 
amb l'altura, s'ha activat la divergència radiativa i s'ha aplicat teoria de semblança de 
Monin-Obukhov (Businger-Dyer) per al càlcul dels fluxos superficials.

La Figura 9.18 compara els resultats de la simulació de tota la nit utilitzant 
respectivament passos de temps de 10 i 60 s. L'evolució del vent (Figures 9.18a,b) i 
la temperatura (no mostrada) durant la nit mostren petits canvis però són quasi 
idèntiques.
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En canvi, quan la TKE es dibuixa per la simulació amb passos de temps de 60 s, 
apareixen intermitències a la capa superficial i a l'àrea per sobre el LLJ (Figura 
9.18d).  El seu període és diferent en aquestes dues zones, notant-se 3 
intermitències per hora en la capa superficial i 1 cada 50 minuts sobre el LLJ.

En la Figura 9.19 es pot veure un estudi de sensibilitat al pas de temps. Es mostra, 
per a les 6 últimes hores de simulació, el temps amb energia superior a 0.05 o 0.10 
m2/s2 dividit pel temps total de simulació, és a dir, el percentatge de temps amb 
turbulència (més o menys restrictiva) sobre el temps total, en funció del pas de 
temps. Es pot veure, que per exemple a 205 m AGL, quan el pas de temps és de 30 
s o inferior, no hi ha intermitència, i l'energia cinètica turbulenta té el 100% dels seus 
valors entre 0.05 i 0.10 m2/s2 (tots els valors superen els 0.05 i són inferiors a 0.10 
m2/s2). Quan el pas de temps és més gran de 40 s, les intermitències comencen a 
aparèixer en les últimes hores de simulació i els valors de TKE es mouen entre 0.00 i 
0.25 m2/s2 (és a dir, des de valors inferiors als 0.05 m2/s2 fins a valors per sobre el 
0.10 m2/s2). Si el pas de temps creix, les intermitències apareixen cada cop abans, 
tot i que el període d'intermitència és similar (45-60 minuts en aquest cas).
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(b)       Wind speed (m/s) - Time step = 60s
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(c)             TKE (m²/s²) - Time step = 10s
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Figura 9.18: Velocitat horitzontal del vent i energia cinètica turbulenta per la simulació 
de la nit 14-15 de SABLES 98, utilitzant un pas de temps de 10 s (a,c) i 
de 60 s (b,d), guardant el terme de dissipació explícit en el temps. 
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Tot i l'origen numèric de la inestabilitat, les intermitències generades pel model són 
molt similars a les observades (veure Figura 9.20 i Figura 3.9 del capítol 3). El 
període pot ser diferent però l'evolució de la intermitència sempre depèn de canvis 
subtils en els gradients de vent i temperatura.

L'evolució de les intermitències simulades prop del sòl es mostra en la Figura 9.20. 
Després d'un episodi de barreja (és a dir, al voltant del minut 520), la temperatura del 
primer nivell de càlcul comença a decréixer aproximadament 1 grau, mentre el vent 
també va disminuint la velocitat. És un interval d'estabilització, on els fluxos 
turbulents disminueixen progressivament. No obstant, el nombre de Richardson fR

inicialment molt gran, decreix gradualment, donant a entendre que la cisalla en la 
capa superficial esdevé gran i contraresta l'estabilitat deguda a la flotabilitat. fR  cau 
per sota el valor crític en el primer nivell de càlcul, mentre hi ha forta estabilitat en els 
nivells immediatament per sobre. Llavors el flux de moment comença a créixer en 
aquests nivells, produint TKE i després un flux de calor cap avall, barrejant i 
modificant els gradients de vent i temperatura en la capa superficial. Els factors que 
produeixen la turbulència desapareixen, i la dissipació extreu la TKE. Un interval de 
calma torna a començar, construint un fort gradient de temperatura i disminuint la 
velocitat del vent prop de la superfície.  

La Figura 3.9 del capítol 3 mostrava tres intermitències observades en la campanya 
SABLES 98. Es pot verificar que el seu comportament és molt similar al què passa 
en les simulacions. Segons Businger (1973), en un període de calma, el vent 
disminueix, la temperatura vora el sòl cau dramàticament ja que la radiació neta 
sortint no és compensada pel flux de calor cap avall. Una forta cisalla de vent es va 
acumulant i ja que no hi ha efecte similar pel flux de calor, el nombre de Richardson 
decreix, eventualment assolint un valor per sota el nombre de Richardson crític. Això 
significa que la capa laminar es desgastarà gradualment per turbulència des de dalt. 
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Finalment la turbulència arriba a la superfície associada amb una explosió de 
moment i calor. Després d'això, la seqüència sencera d'esdeveniments es pot anar 
repetint.

El mecanisme en la zona associada al LLJ (per sobre el màxim de vent)  és 
lleugerament diferent (Figura 9.21). Si l'instant inicial no és turbulent (minut 450), la 
distància entre el vent actual i el vent geostròfic és l'únic factor que governa 
l'evolució del vent. Ja que el vent actual varia amb l'altura, s'anirà acumulant un 
gradient vertical de vent fins al moment en el qual el nombre de Richardson assoleixi 
el valor crític de l'esquema (0.139) (Figura 9.21 inferior-esquerre). Llavors la 
turbulència comença amb producció dinàmica per cisalla i seguint per la generació 
de flux de calor cap avall. Al final, la cisalla de vent es redueix fortament i el factor de 
producció de turbulència desapareix, i la TKE esdevé completament dissipada.

Aquestes intermitències són probablement generades per inestabilitat numèrica, 
però la resposta del sistema a la inestabilització és qualitativament similar a les 
observacions i proporciona un mecanisme consistent físicament. Les intermitències 
no sembla que afectin els valors numèrics o quantitats com la velocitat del vent, el 
refredament total, ... Però, per escales de temps de l'ordre de la intermitència els 

Figura 9.20: Evolució temporal de dues intermitències de capa superficial, generades 
pel model (nit 14-15 de SABLES 98 amb el terme de dissipació explícit). 
Temperatura potencial, velocitat del vent, nº de Richardson de flux, flux 
de calor, flux de moment i energia cinètica turbulenta. En color blau, verd 
i vermell, els resultats a 5, 15 i 25 m AGL, respectivament (excepte pels 
fluxos de calor i moment, a 0, 10 i 20 AGL).
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perfils mitjos són modificats. És important estar alerta d'aquest comportament ja que 
aquest esquema està implementat operativament en uns quants models. Si aquest 
comportament no és el que es desitja, cal obligatòriament implicitar el terme de 
dissipació.

9.7 Conclusions

En aquest capítol s'ha testat el comportament de l'esquema ATHENE en situacions 
d'estratificació fortament estable o moderada. Per fer-ho, s'han utilitzat les dades 
experimentals de la campanya SABLES 98, ja que de moment els models LES no 
són capaços de facilitar estadístiques en aquest règim. Aquesta comparació té el 
problema d'incloure contribucions de mesoescala indeterminades. Tot i així, 
l'esquema és capaç de reproduir les característiques principals observades en capa 
límit estable (LLJ, capes estables elevades i intermitències).  

L'esquema és capaç de generar un màxim de vent a nivells baixos i mantenir-lo 
durant tota la nit. Per fer-ho cal imposar un canvi en altura del perfil del vent 
geostròfic (en mòdul i/o direcció). Ja que el vent geostròfic és de fet el gradient 
horitzontal de pressió, és probable que el camp de pressió prop de la superfície sigui 
diferent que el que hi ha a la part superior de l'atmosfera, degut als efectes locals. 
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Figura 9.21: Evolució temporal de dues intermitències per sobre el LLJ, generades 
pel model (nit 14-15 de SABLES 98 amb el terme de dissipació explícit). 
Temperatura potencial, velocitat del vent, nº de Richardson de flux, flux 
de calor, flux de moment i energia cinètica turbulenta. En color blau cel, 
verd i taronja, els resultats a 145, 205 i 245 m AGL, respectivament 
(excepte pels fluxos de calor i moment, a 140, 200 i 240 m AGL).
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Per tant, una capa d'ajustament entre les dues capes podria explicar parcialment el 
comportament modelitzat.

És d’especial importància la turbulència generada en la part superior del LLJ, que 
sembla comparar molt bé amb les observacions. Aquesta turbulència influeix en la 
força i localització del LLJ. 

Si es consideren els efectes locals que poden afectar a la simulació, els resultats 
comparen molt millor als observats.  

L'esquema és sensible als forçaments superficials, fonamentalment en els primers 
metres i fins sota la inversió; per sobre, l'esquema és força insensible a aquests 
forçaments. Quan es pretén fer una simulació llarga de capa límit estable l'esquema 
ATHENE necessita utilitzar teoria de semblança per al càlcul dels fluxos superficials.  

Incloure la divergència de flux radiatiu en les simulacions de capa límit estable en 
condicions d'estratificació fortament estable és molt important. El refredament 
radiatiu integrat de la capa, durant tota la nit, és tant o més important que el turbulent 
en situacions de vents febles. En canvi en situacions de vents moderats o forts el 
refredament turbulent és molt més gran. El refredament radiatiu, a més, afecta a 
l'evolució del perfil de temperatura potencial augmentant el seu gradient i per tant 
estabilitzant tota la capa.

L'estructura de capes estables elevades és vista pel model en situacions amb 
presència de LLJ. La turbulència generada per sobre el LLJ produeix forta barreja en 
la massa d'aire esdevenint una capa feblement o neutralment estratificada.  

Quan en l'esquema el terme de dissipació de l'equació de l'energia cinètica 
turbulenta es guarda explícit en el temps, el model utilitzant passos de temps més 
grans de 30 s (en el cas estudiat) permet el desenvolupament d'inestabilitats 
numèriques. Afortunadament aquestes inestabilitats no creixen ja que el sistema és 
capaç d'eliminar-les mitjançant els mecanismes de l'equació de TKE. Aquestes 
"falses" intermitències són molt similars qualitativament a les observades. De fet, 
sembla que quan es permet el desenvolupament de les inestabilitats numèriques, el 
model respon de la mateixa manera que la natura ho fa amb les inestabilitats 
físiques, com les generades per inhomogeneïtats del terreny.



Conclusions  231

Capítol 10 

Conclusions

L’anàlisi que s’ha dut a terme en aquesta tesi ha permès conèixer la fenomenologia 
bàsica de la capa límit estable. El refredament superficial és el factor principal i les 
característiques que en resulten depenen fonamentalment de la intensitat del 
refredament (governat per la intensitat del vent i la nebulositat) i de l'entorn fisiogràfic 
del punt d'interès. L'estudi detallat és difícil, especialment quan l'estratificació és molt 
estable i la turbulència és esporàdica i associada a fenòmens generats per 
inhomogeneïtats del terreny.

En aquest treball s’han analitzat les característiques bàsiques de la capa límit 
estable nocturna des de dues vessants: primer, l’observació, experimentació i anàlisi 
de dades, i després la simulació.

Per a la primera part s’ha pogut disposar de mesures de diverses campanyes 
experimentals, una quantitat d'informació a l'abast impensable fa deu anys. Cal  
destacar que les campanyes SABLES 98 i CASES-99 i el propi CIBA han 
subministrat dades de turbulència en altura que s’han pogut analitzar, així com 
informació nova, com sondatges a alta resolució espacial i temporal o mesures lidar i 
sodar. S’han analitzat aquestes dades de diferents maneres i se n’han extret 
estadístiques per avaluar el comportament mitjà de la capa límit nocturna. S’ha 
examinat l'estructura dels remolins mitjançant l'estudi de la informació espectral, 
detectant la gran diferència entre els remolins existents en règim poc estable i els 
que es troben amb forta estabilitat.   

Per complementar la interpretació dels processos estudiats s’han fet simulacions de 
l’evolució de la capa límit estable nocturna amb l'ajuda de models de columna i amb 
recolzament d’alguna simulació tipus LES. Lamentablement, els LES encara han de 
demostrar que són bones eines d'estudi en condicions d’estratificació estable. Els 
models 1D permeten estudiar amb rapidesa qualsevol situació si es tenen dades 
inicials i forçaments, posant cura en la verificació dels resultats. Cal tenir en compte 
que aquests models no solen ser perfectes, ja que fan servir hipòtesis que sovint  no 
són d'aplicació en la capa límit estable, com la isotropia o la homogeneïtat 
horitzontal. Aquestes aproximacions poden ocasionar que els resultats de les 
simulacions no siguin un reflex de la realitat, però a la vegada és interessant 
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conèixer aquesta resposta ja que són aproximacions emprades en models 
meteorològics i climàtics de forma habitual. 

En aquest treball s'han fet servir dos models diferents, un específicament pensat per 
a la simulació de la capa límit estable (STABLE) i un altre de més generalista 
(ATHENE), amb els quals s’ha simulat l’evolució d’aquesta capa deduint-se les 
propietats més importants. Ha estat molt interessant el poder participar i realitzar la 
intercomparació dels resultats de diversos models de columna en la simulació del 
cas GABLS, per analitzar les limitacions que aquests esquemes encara tenen alhora 
de simular la capa límit atmosfèrica en condicions d’estratificació estable.  

Atès que en cadascun dels capítols, i sovint en les diferents seccions, s’han exposat 
les conclusions corresponents, ara solament es mostraran les de caire més global.  

 L’exploració detallada de la base de dades CIBA (setembre 2002 – juny 2003) 
suggereix dividir la capa límit estable nocturna en tres règims d’estabilitat: 
feblement estable, transició i molt estable. La gran quantitat de dades ha permès 
disposar d’una molt bona representativitat estadística en cadascun dels règims. 
Cal dir però que, tot i que s’ha estimat satisfactòriament la frontera entre aquests 
règims en funció del paràmetre d’estabilitat adimensional z L , la frontera és poc 
clara depenent del conjunt de totes les variables i d’aspectes que defineixen la 
capa límit en cada moment. A més, sovint se solen trobar els tres règims en 
períodes diferents d’una mateixa nit dificultant la seva caracterització.

 Tots els paràmetres turbulents amb escalat local segueixen molt bé l’estratificació 
z-less a estabilitats fortes. La base de dades CIBA ha permès mostrar la validesa 
d’aquesta teoria, sobretot pel fet de poder analitzar un rang d’estabilitats molt 
ampli i amb molta significació estadística  en comparació amb d’altres estudis on 
només s’havien pogut analitzar les dades corresponents a una campanya 
específica o s’eludia el règim molt estable 

 Els perfils de globus captiu de la campanya SABLES 98 i l’anàlisi de la base de 
dades CIBA han mostrat les característiques bàsiques dels màxims de vent a 
nivells baixos que es generen sobre el CIBA: la direcció del perfil de vent sovint 
és de l'est i freqüentment hi ha turbulència elevada en la part superior del màxim 
de vent. Moltes vegades els perfils de globus captiu mostren una estructura de 
capes esglaonades d’estratificació estable i freqüentment la zona intermèdia és 
una zona de barreja lligada a la turbulència generada en la part superior del 
màxim de vent.

 En condicions d’estratificació molt estable, és usual observar un comportament 
oscil·latori de les quantitats mitjanes i intermitent de la turbulència. La presència 
d’ones de gravetat i de Kelvin-Helmholtz s’ha pogut detectar a partir de 
l’observació dels descriptors estadístics i de l’anàlisi espectral.  
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 El model STABLE s’ha utilitzat per simular la capa límit estable en situacions de 
vents moderats a forts. Comparant l’estructura turbulenta generada per la 
simulació amb valors observats en la base de dades CIBA en situacions similars, 
es pot afirmar que el model és capaç de generar valors molt propers als 
observats. Aquest fet li dóna el valor d'eina de generació de dades experimentals 
per situacions controlades, i això és molt important especialment en capa estable 
on recollir dades experimentals, sense efectes mesoescalars, ones de gravetat, 
etc.  acostuma a ser molt difícil.

 En condicions d'estratificació moderada a molt estable l'estudi de l'evolució de la 
capa límit ja és molt més complicat. S'ha utilitzat el model STABLE per a 
localitzar l'altura de la capa límit d’un cas del qual es disposava de bones 
mesures de globus captiu i sodar, obtenint-se un bon acord entre els resultats de 
les observacions i la simulació. L’estructura vertical turbulenta és encara més 
difícil d’analitzar; les simulacions proporcionen una informació detallada de 
l'evolució de la turbulència al llarg de la simulació, mostrant en general una 
turbulència de tipus tradicional, amb valors màxims vora el sòl i decreixent amb 
l'altura, fins al sostre de la inversió, i generen, tot i que lleugerament, turbulència 
elevada en la part superior del màxim de vent, coincidint amb els valors 
observats en el CIBA. L’esquema no ha estat capaç de generar situacions 
upside-down com les observades i associades a ones de Kelvin-Helmholtz, ja 
que aquest esdeveniment està associat a escales més grans i a efectes no 
inclosos en la resolució de l’esquema. 

 La possibilitat de participar en l’estudi d’intercomparació unidimensional simulant 
el cas GABLS per capa límit feblement estratificada ha permès explorar 
l’eficiència de mescla de 18 esquemes de turbulència, incloent-hi l’esquema 
ATHENE. Una de les conclusions és que en general, els models operatius 
pronostiquen més barreja que els de recerca, i en més proporció els de primer 
ordre que els d’ordre 1.5, amb conseqüències importants com la sobreestimació 
dels fluxos superficials, la pèrdua de desenvolupament d'un sostre en la inversió 
o la no generació d'un màxim de vent. Els esquemes participants, per categories, 
tenen característiques molt similars entre ells, i les diferències es centren en 
paràmetres d'ajust; la implementació d'un esquema de turbulència dins l'esquelet 
d'un model operatiu de predicció del temps, climàtic o mesoescalar condiciona 
l'elecció dels paràmetres d'ajust, ja que generalment estan ajustats per encaixar 
amb les altres parametritzacions que interactuen en el model i aquest fet fa difícil 
proposar valors específics per aquests paràmetres fora d'aquest exercici. 

 Arran de la intercomparació GABLS s’ha detectat que l’esquema ATHENE, en 
condicions d'estratificació feblement estable, és capaç de generar les 
característiques més importants de la capa límit estable (inversió de temperatura, 
màxim de vent de valor supergeostròfic en el sostre de la inversió, uns fluxos 
turbulents màxims a terra disminuint linealment amb l'altura, ... ), però també 
s'han detectat algunes deficiències de l'esquema, com un excés de barreja en 
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tota la capa límit que s’ha pogut corregir posant limitacions en l’escala de 
longitud.

Aquestes limitacions també milloren la simulació de la capa límit en condicions 
d’estratificació neutra i molt estable, però abans de proposar valors exactes 
primer cal introduir aquestes limitacions en un model de mesoescala o de 
predicció del temps, provar el seu efecte en una gran diversitat de situacions i 
finalment  acabar de detallar com ha de ser la longitud que tanqui l’esquema de 
turbulència ATHENE.

 L'esquema ATHENE, al simular casos reals de SABLES 98,  és capaç de generar 
un màxim de vent a nivells baixos i mantenir-lo durant tota la nit, comparant bé 
amb les observacions. Per fer-ho és important imposar un canvi en altura del 
perfil del vent geostròfic (en mòdul i/o direcció), que reprodueixi un gradient 
horitzontal de pressió variable en la vertical degut als efectes locals. És 
d’especial importància la turbulència generada en la part superior del LLJ, que 
sembla comparar molt bé amb les observacions.  

El conjunt de feina feta en aquesta tesi ha permès descobrir, analitzar i simular les 
característiques bàsiques de la capa límit estable nocturna.   

Sembla clar que les estructures rellevants dins la capa límit estable poden tenir  
origen a diferents nivells, com en el cas de la turbulència elevada en els LLJ o en els  
corrents de gravetat. De cara al futur caldria una estratègia de mesura orientada a 
una millor caracterització d'aquests fenòmens, augmentant el nombre de nivells de 
mesura en alçada i el nombre de punts. Un pla de mesures així, ara per ara, és 
pràcticament impossible d'aconseguir però s’ha d’anar avançant poc a poc 
interrelacionant tota la informació disponible; és important relacionar les mesures 
directes en la vertical (torres, sondatges, ...) amb les dades de sodar, radar i lidar, i 
incloure la informació extreta d’imatges de satèl·lit. Cal, amb tot això, poder 
caracteritzar tots els fenòmens que puguin ser ben identificats en les observacions.

Per altra banda, s’hauria de continuar simulant tots aquests processos seguint una  
estratègia similar, relacionant els resultats proporcionats pels models de columna 
amb les sortides de models numèrics tridimensionals i LES. Finalment seria 
necessari integrar tots aquests nous coneixements en les parametritzacions incloses 
en els models de predicció del temps i simulació del clima.
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Notació

Notació: símbols i abreviacions

A

,A a   diverses variables i constants 

ABL  capa límit atmosfèrica (Atmospheric Boundary Layer)

AGL  per sobre el nivell del sòl (Above Ground Level)

ATHENE Atmospheric Turbulence Higher ordEr columN modEl

B

,B b   diverses variables i constants 

BL  capa límit (Boundary Layer)

BLH  altura de la capa límit 

BL89  Bougeault i Lacarrère (1989) 

C

,C c   constant genèrica 

c   contaminant 

  calor específica 

DC   coeficient de transferència de moment (drag coefficient)

pc   calor específica de l'aire humit a pressió constant 

pdc   calor específica de l'aire sec a pressió constant 
2
Tc   paràmetre d’estructura tèrmica 

CASES-99 Cooperative Atmosphere-Surface Exchange Study - 1999 

CBL  capa límit convectiva (Convective Boundary Layer)

CIBA  Centro de Investigación de la Baja Atmósfera

CICYT Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

CLA  capa límit atmosfèrica 

D
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E

e   energia cinètica turbulenta per unitat de massa 

te   energia cinètica turbulenta per unitat de massa adimensionada 

E   energia 

  raó de canvi de fase 

ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecast

EUA  Estats Units d’Amèrica 

EZ zona d’interferència entre la capa límit atmosfèrica i l’atmosfera lliure 

(Entrainment Zone)

F

f   freqüència 

cf   paràmetre de Coriolis 

hf   funció d'estabilitat per la calor 

mf   funció d'estabilitat pel moment 

( )f   funció de la variable 

F  - F  flux de radiació neta d’ona llarga 

FN  flux de radiació neta d’ona llarga 

( )AF f  coeficient de Fourier a la freqüència f

FA  atmosfera lliure (Free Atmosphere)

FFT  transformada ràpida de Fourier (Fast Fourier Transform)

F1   valor de z L  frontera entre el règim feblement estable i la transició 

F2   valor de z L  frontera entre el règim molt estable i la transició 

G

g   acceleració deguda a la gravetat 

G   velocitat del vent geostròfic 

  flux de calor en el subsòl 

GABLS the GEWEX Atmospheric Boundary Layer Study

GCM  models de circulació general  

GEWEX Global Energy and Water Cycle Experiment

GMT   Greenwich Mean Time
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H

h   hora 

  gruix de la capa límit estable 

LLJh   altura del nas del LLJ 

HF  flux de calor 

HGeo  altura a la qual la velocitat del vent és la del vent geostròfic 

HIRLAM High Resolution Limited Area Model

HVmax altura a la qual la velocitat del vent assoleix el seu valor màxim 

I

INM Instituto Nacional de Meteorología

J

K

k   constant de von Karman 

  conductivitat tèrmica 

hK   coeficient de difusió turbulenta o d'intercanvi turbulent per la calor 

mK   coeficient de difusió turbulenta o d'intercanvi turbulent pel moment 

K-H  (ones de) Kelvin-Helmholtz 

L

l   longitud de mescla  

  escala de longitud 

bl   altura on hi ha equilibri entre les forces inercials i de flotabilitat 

Bl   escala de longitud de flotabilitat 

89BLl   escala de longitud avaluada utilitzant Bougeault i Lacarrère (1989) 

hl   longitud de mescla de la calor 

kl   escala de longitud del terme de transport turbulent de TKE 

  sovint com a escala conjunta k m hl l l

ml   longitud de mescla del moment 

tl   escala de longitud turbulenta 

l   escala de longitud de dissipació 

0l   longitud de mescla assolida a nivells alts  
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L   longitud d'Obukhov 

  longitud o dimensió característica 

LL   longitud local d’Obukhov (o bé )

pL   calor latent associada amb algun canvi de fase 

vL   calor latent de vaporització 

LAM   models d'àrea limitada 

LES  simulació de remolins grans (Large Eddy Simulation)

LLJ  vent màxim a nivells baixos (Low-Level Jet)

LST  Local Standard Time

L88  Lenschow et al. (1988a) 

M

m   massa 

M   mòdul del vent (variable mitjana) 

Meso-NH Mesoscale non-hydrostaric meteorological model

MF  flux de moment 

MKE  energia cinètica associada amb el vent mitjà 

ML  capa de mescla (Mixed Layer)

M-O  Monin-Obukhov 

N

N  nombre de dades 

BVN   Freqüència de Brunt-Väisälä 

NBL  capa límit nocturna (Nocturnal Boundary Layer)

NWP models de predicció numèrica del temps (Numerical Weather 

Prediction)

N84 Nieuwstadt (1984) 

O

P

p   pressió atmosfèrica 

0p   pressió al nivell del mar o pressió de referència 

( )P e   terme de producció d’energia cinètica turbulenta 
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Q

q   humitat específica (de vapor d'aigua) 

Lq   humitat específica de l’aigua líquida 

  escala d’humitat local 

Tq   humitat específica total 

*q   escala d’humitat 

R

r   raó de mescla 

  coeficient de correlació 

jkr   variància adimensionada o coeficient de correlació lineal entre j,k 

r   variància de temperatura potencial adimensionada 

33r   variància de velocitat vertical adimensionada 

R   radiació, flux radiatiu 

BR   nombre de Richardson de forma   

Ri  calculat per diferències finites 

cR   font de contaminant degut a reaccions químiques 

dR   constant dels gasos per l’aire sec 

fR   nombre de Richardson de flux  

Re   nombre adimensional de Reynolds 

Ri   nombre de Richardson   

  nombre de Richardson del gradient   

cRi   nombre de Richardson crític   

RL  capa residual (Residual Layer)

S

( )AS f   densitat d’energia espectral per la variable (A) a la freqüència f

cS   font de contaminant 

qS   terme font que proporciona humitat 

SABLES 98 Stable Boundary Layer Experiment in Spain - 1998 

SBL  capa límit estable (Stable Boundary Layer)

SCM  model de columna (Single Column Model)
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SGS  Esquema submalla (SubGrid Scheme)

SHEBA Surface Heat Budget of the Arctic Ocean experiment

SL  capa superficial (Surface Layer)

STABLE model de columna per simular la capa límit estable 

T

t   temps 

T   temperatura absoluta 

  període de temps 

vT   temperatura virtual 

TKE  energia cinètica turbulenta 

  sovint considerada com e    

U

u   component del vent en direcció x (cap a l'est) 

ju   representa ( , ,u v w )  per (1,2,3)j

Lu   escala de velocitat local 

*u   velocitat de fricció 

' 'u w   flux cinemàtic de moment-U en la vertical 

U   component del vent en direcció x (cap a l'est) 

  variable mitjana 

gU   component del vent geostròfic (cap a l'est) 

UB  Universitat de Barcelona 

UIB  Universitat de les Illes Balears 

UPC  Universitat Politècnica de Catalunya 

UTC Coordinated Universal Time (virtualment el mateix que GMT 

(Greenwich Mean Time) o Z time)

V

v   component del vent en direcció y (cap el nord) 

' 'v w   flux cinemàtic de moment-V en la vertical 

V   component del vent en direcció y (cap el nord) 

  variable mitjana 

  velocitat característica d’un fluid 

gV   component del vent geostròfic (cap al nord) 
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VG  vent geostròfic 

VILEXP96 campanya experimental a Vila-seca en el 1996 

W

w   velocitat vertical del vent 

' 'w c   transport turbulent de contaminant en la vertical 

'w e   transport turbulent d'energia cinètica turbulenta en la vertical

'w p   correlació de pressió   

' 'w q   flux cinemàtic d'humitat en la vertical   

' 'w   flux cinemàtic de calor (o de temperatura potencial) en la vertical

' 'vw   flux cinemàtic de temperatura potencial virtual en la vertical

WCRP World Climate Research Programme

X

x  coordenada cartesiana cap a l'est (a vegades utilitzada en un sistema 

de coordenades rotat com la direcció del vent mitjà) 

ix  representa ( , , )x y z   per (1,2,3)i

Y

y  coordenada cartesiana cap el nord (a vegades utilitzada en un sistema 

de coordenades rotat com la direcció perpendicular al vent mitjà) 

Z

z coordenada cartesiana vertical, relativa a la posició respecte al nivell 

del mar o localment respecte a la superfície de la terra. 

iz   sostre de la capa de barreja  

0z   paràmetre de rugositat o longitud aerodinàmica de rugositat 

0Tz   paràmetre de rugositat per la temperatura 
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Lletres gregues 

  vàries constants i paràmetres 

  direcció del vent 

  vàries constants i paràmetres 

ij   delta de Kronecker 

P   quantitat d'aigua precipitable  

cH   quantitat de CO2

  fracció d'energia cinètica turbulenta dissipada 

ijk   símbol de permutació 

IR   emissivitat en l'infraroig  

q   dissipació d’humitat 

  dissipació de calor 

z L  escala de longitud adimensionada o altura adimensionada 

  escala de longitud adimensionada 

  microescala de la turbulència o escala de Kolmogorov 

  temperatura potencial 

  angle de rotació d’un sistema de coordenades 

L   escala de temperatura local 

v   temperatura potencial virtual 

*   escala superficial de temperatura  

0   temperatura potencial inicial o de referència  

  nombre d'ona 

  difusibilitat tèrmica 

  longitud d’ona 

  tamany d’un remolí 

  longitud local d'Obukhov 

  macroescala de la turbulència 

  viscositat dinàmica d’un fluid 

  viscositat molecular cinemàtica d’un fluid 

  difusibilitat molecular tèrmica en l’aire 

q   difusibilitat molecular pel vapor d’aigua en l’aire 

s   difusibilitat tèrmica del sòl 

  variable qualsevol 

  3.1415926... 
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  densitat de l’aire 

  densitat d’un fluid 

0   densitat de referència 

  desviació estàndard 

  constant d'Stefan-Boltzmann 
2   variància 

  escala temporal 

  esforç de cisalla (tensor de Reynolds) 

 latitud 

 angle de rotació d’un sistema de coordenades 

E   gradient adimensional de l'energia cinètica turbulenta 

H   gradient adimensional de temperatura potencial en la capa superficial 

M   gradient adimensional de vent en la capa superficial 

Q   gradient adimensional d'humitat específica en la capa superficial 

  proporció de dissipació adimensional de moment 

  proporció de dissipació adimensional de calor 

3  funció d'estabilitat a ATHENE considerada com la inversa del nombre 

turbulent de Prandlt 

3  funció d'estabilitat a ATHENE considerada com la inversa del nombre 

turbulent de Schmidt 

H   funció d'estabilitat per la calor 

M   funció d'estabilitat pel moment 

  velocitat de rotació de la terra 

Simbols especials i operadors 

( )   operador mitjana 

( ) '   desviació respecte a la mitjana de valors 

  derivada parcial 

d   derivada total 

  Diferència  ( t = pas de temps, x = pas de malla) 
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Subíndexs

g   geostròfic 

  dins del sòl 

, , ,...i j k  índex de sumatori (cada índex pot prendre els valors 1,2 o 3) 

ref   quantitat de referència 

s   de superfície, de sòl 

*  variable escalada 

Altres

1D  unidimensional 

  de columna 

3D  tridimensional 
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