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1  Característiques generals de l'atmosfera

1.1  Regions i extensió. Distribució de la temperatura i la massa

L'atmosfera és la capa gasosa que, per efecte de la força de la gravetat, envolta la superfície de la
Terra. La seva densitat màxima es dóna sobre la superfície, també com a conseqüència d’aquesta
força, i decreix gradualment amb l'altura fins que es fa indistingible del gas interplanetari. No existeix,
doncs, un límit superior ben definit. La seva composició química i estructura física i dinàmica varien
amb l'altura en funció de l'atracció gravitatòria, els processos biogeoquímics que tenen lloc a la
superfície terrestre i la incidència de la llum solar.

La pressió en un punt determinat és el pes per unitat de superfície de la columna d'aire que es troba per
sobre i està relacionada amb la densitat mitjançant l'equació dels gasos perfectes

P RT= ρ

P és la pressió, ρ  la densitat, R la constant dels gasos corresponent a l'aire, ( R=287.05 JKg-1K-1), i T

la temperatura absoluta. A nivell del mar, la pressió mitjana de l'atmosfera equival a una mica més d’1

kg cm/ 2  (que en les unitats utilitzades habitualment en meteorologia són uns 980 hPa). Per ser més

exactes, la pressió mitjana a nivell del mar és igual a 1013.25 hPa, o també 1013.25 mbar (ja que
numèricament coincideixen mbar i hPa). Atès que la massa situada per sobre d'un nivell determinat
disminueix amb l'altura, la pressió també ho fa quasi en la mateixa proporció.

Densitat i pressió disminueixen exponencialment amb l'altura i es redueixen aproximadament una
meitat cada 5 km. Així, la meitat de la massa es troba per sota dels primers 5 km (500 hPa), el 90%,
aproximadament, per sota dels primers 20 km (100 hPa), i el 99.9% de la massa en els primers 50 km
(1 hPa). A 100 km la pressió és de 0.001 hPa i només una milionèsima part de la massa es troba per

sobre d'aquest nivell. Aquesta fracció passa a ser de 1013−  per sobre dels 1000 km. Tenint en compte
que el radi mitjà de la Terra és de 6370 km, l'atmosfera és una capa molt fina. Per fer-nos una idea de
l'ordre de magnitud, si ens imaginem el planeta de les dimensions d'una làmpada de paper en forma de
globus, el gruix del paper es podria comparar amb el gruix de l'atmosfera.
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La divisió vertical en regions es pot fer seguint diferents criteris, com són la composició química, la
densitat electrònica o la distribució de temperatura. Una primera classificació, basada en la composició
química, divideix l'atmosfera en dues capes, l’homosfera, per sota dels 100 km, en la qual la
composició química és essencialment constant (excepte per a alguns gasos traça) a causa de la barreja
que produeixen la turbulència i la convecció, i l’heterosfera, per sobre dels 100 km, en què la
composició química varia pel fet que no es produeix aquesta mescla, i també per causa de les
condicions de pressió i temperatura i de l'absorció de la llum més energètica del Sol, que afavoreix els
processos de dissociació del CO2, l’O2 i l’N 2.

La divisió de l'atmosfera en funció de la variació de temperatura és particularment important i hi
diferencia quatre capes, com es mostra a la figura 1.1: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera i la
termosfera.

Fig. 1.1  Corba de variació de la temperatura en funció de l’altura. Es mostren també les diferents capes en què
es divideix l'atmosfera.

1.1.1  La troposfera

És la capa que està en contacte amb la superfície. S'estén fins a uns 10 km d’altura, al llarg dels quals
la temperatura disminueix a raó d'uns 6 o 7 ºC de mitjana cada quilòmetre. Així, la temperatura al seu
límit superior, anomenat tropopausa, arriba a uns -50ºC. En aquesta capa tenen lloc la formació de
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núvols i la precipitació. Entre la superfície i els 2-3 primers km, s'observen capes isotermes, en què la
temperatura es manté constant, o d’altres en què la temperatura augmenta amb l'altura, anomenades
inversions tèrmiques.

A la troposfera, a causa de les diferències d'escalfament i a la disminució de la temperatura amb
l’altura, es produeixen moviments convectius importants, tant verticals com horitzontals. La
influència del terreny, a causa de les seves irregularitats i a la diferència d'escalfament entre el dia i
la nit, és molt important en la subcapa en contacte amb la superfície terrestre, d’1 o 2 km de gruix,
anomenada capa fronterera o capa límit planetària. En aquesta subcapa, la turbulència és també
molt important.

Atès que l'aire en contacte amb l'equador s'escalfa més que el que es troba en contacte amb els pols, la
troposfera no és una capa uniforme, sinó que és més gruixuda sobre l'equador (uns 18 km) que sobre
els pols (uns 8 km), amb una disminució progressiva (figura 1.2).

Fig. 1.2  La troposfera és més gruixuda sobre l'equador que sobre els pols. Es mostra també la localització dels
dos corrents en doll, el polar (PJ) i el subtropical (SJ).

La tropopausa no és, per tant, un estrat continu d’altitud uniforme. Esquemàticament es pot dividir en
tres regions, que són simètriques en els dos hemisferis. La tropopausa polar cobreix des del pol fins
als 60º de latitud aproximadament, amb una alçada entre 8 i 9 km i amb temperatures de -45 a  -60 ºC.
Entre la tropopausa polar i la tropopausa mitjana es troba el corrent en doll polar (polar jet stream),
amb vents de més de 100 km/h, que segueix aproximadament el paral·lel 60º N i 50-55º S, depenent de
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l’evolució del front polar (ho veurem al capítol 3). La tropopausa mitjana arriba fins als 30º de latitud
aproximadament, amb una altura de fins a 13 km i temperatures de -55 a -70 ºC. És separada de la
tropopausa tropical pel corrent en doll subtropical. Finalment hi ha la tropopausa tropical, fins a
l’equador, que pot arribar als 18 km d'altura, amb temperatures entre -70 i -85 ºC.

1.1.2  L’estratosfera, la mesosfera i la termosfera

L’ estratosfera, per sobre de la tropopausa, s'estén fins als 50 km d'altura aproximadament (fig. 1.1).
En aquesta regió, al contrari que en la troposfera, la temperatura augmenta amb l'altitud. Aquesta capa
conté la major part de l'ozó (O3) atmosfèric i aquest augment de temperatura és degut precisament a
l'absorció de la radiació ultraviolada del Sol (0.2-0.3 µm ). El màxim es dóna al cim de la capa i pot

arribar als 0ºC. Aquest augment de la temperatura amb l’altura dificulta els moviments verticals pel fet
que les capes més fredes són més denses, de manera que pràcticament només s’hi donen
desplaçaments horitzontals. L'estratosfera és una capa molt activa químicament.

Aproximadament un 90% de l’ozó es troba a l’estratosfera i el 10% restant a la troposfera. La capa
que conté l'ozó estratosfèric s'anomena ozonosfera. Es troba concentrat principalment entre els 15 i
els 35 km d’altura, amb un màxim als 25 km aproximadament. Si tot l’ozó contingut en una
columna d’aire es concentrés a nivell del mar, a temperatura i pressió estàndards (273 K i 1 atm), el
gruix de la capa seria d’uns 3 mm. Encara que la quantitat és petita, la seva presència és fonamental
per a la biosfera, ja que absorbeix gran part de la radiació ultraviolada, que altrament arribaria a la
superficie terrestre.

A les capes superiors de l'atmosfera (80-100 km) es produeix un trencament de les molècules d'oxigen
(O2) per acció de la radiació ultraviolada provinent del Sol. Aleshores, aquests àtoms poden combinar-
se amb altres molècules d'oxigen i donar lloc a l'ozó

O2 + →rad.  solar O + O

O O M O M2 3+ + → +

M representa una tercera molècula o àtom, que proporciona l'energia necessària mitjançant un xoc.
Aquestes col·lisions de tres cossos no es donen a l'altura en què es dissocia l'oxigen a causa de la baixa
densitat atmosfèrica. És per això que l'ozó es forma entre els 30 i els 60 km. És un gas força inestable
que es destrueix per xocs amb l'oxigen monoatòmic o per l'acció de la radiació ultraviolada:

O O O O3 2 2+ → +

O O3 + → +rad.  solar O2
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Algun mecanisme de circulació transporta l'ozó a nivells en què els mecanismes de destrucció són
menys probables (20-25 km) i, per tant, on es dóna la densitat màxima.

Una part de l’ozó estratosfèric s’introdueix a la troposfera a través de la zona de confluència de la
estratopausa mitjana amb la tropical i amb la polar, és a dir, en latituds mitjanes, a 30 i 60 graus.
Aquestes són les zones de discontinuïtat de l’estratopausa per on circulen els corrents en doll polar i
subtropical (vegeu la figura 1.2). S’estima que la quantitat d’ozó que passa de l’estratosfera a la
troposfera és d’unes mil tones per any, i té un paper important en la química troposfèrica.

El límit superior de l’estratosfera, anomenat estratopausa, dóna pas a la mesosfera, que arriba fins als
90 km d'altitud. En aquesta capa la temperatura disminueix amb l'altura. A continuació es troba la
termosfera, on el gradient de temperatura torna a ser positiu, i el màxim pot arribar als 2000 ºC durant
el dia, a uns 500 de km d'altura (figura 1.3). L'exosfera és la capa més externa i és bàsicament
isotèrmica.

Fig. 1.3  Corbes típiques de distribució de temperatura amb l'altura, per a la nit i el dia.

A més d'aquesta divisió segons la variació de la temperatura amb l'altura, també es poden distingir
altres regions que es diferencien pels diferents processos químics que hi tenen lloc. La ionosfera
(figura 1.1) és situada entre els 50 i els 300 km. La presència d'aquesta capa és deguda a l'absorció de
radiació solar fotoionitzant (inferior a 0.2 µm ) que té lloc a les capes externes de l'atmosfera. És una

regió en la qual predominen els ions, és a dir, molècules o àtoms amb càrrega perquè han perdut un
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electró o s’han dissociat per l’acció de la radiació solar (O2
+, NO+ en la zona més alta; Mg+ , Fe+ , Si+ ,

Ca+ a la zona intermèdia i NO3
-, H3O

+ a la zona inferior) i també presenta una gran concentració
d’electrons lliures. Aquesta capa és important perquè reflecteix les ones de ràdio i, fins fa poc temps,
abans de la introducció dels satèl·lits, era fonamental per a les comunicacions per ràdio a grans
distàncies. També es pot parlar de la magnetosfera, la zona més externa de la ionosfera, en la qual
predominen els ions més lleugers, com l'heli i l’hidrogen. En aquesta regió el camp magnètic terrestre
determina el moviment dels ions.

1.2  Composició de l'aire

Farem referència únicament a l’homosfera, i principalment a la troposfera. L'aire és format per tres
elements essencials:
 

i)   la barreja de gasos anomenada aire sec;
ii)  l'aigua en qualsevol dels tres estats, sòlid, líquid i gasós, i
iii) les partícules en suspensió, sòlides o líquides, anomenades aerosol atmosfèric.

1.2.1  L’aire sec

En són els constituents principals el nitrogen, l’oxigen, l’argó i el diòxid de carboni, que es troben en
la proporció del 78%, el 21%, el 0.93% i el 0.033% (en volum), respectivament (taula 1.1). El 0.003%
restant (30 ppm1) el formen una gran varietat de compostos gasosos, anomenats constituents menors,
que presenten concentracions molt baixes però tenen un paper molt important en les reaccions
químiques. El gas més abundant, el nitrogen, és relativament inert; reacciona només en circumstàncies
molt especials, i la seva concentració, en ser tan elevada, es manté constant. No obstant això, els seus
compostos (òxids de nitrogen i amoníac, principalment) són molt actius químicament.

Pel que fa als constituents menors, se’n poden distingir dos grups:

- no variables: gasos nobles, CH4, CO, H2 i N2O, amb concentracions entre 0.1 i 20 ppm
- variables: O3, H2S, SO2, NH3, NO2 i CH2O, amb concentracions per sota de 0.1 ppm 

(excepte en aire pol·luït i per ozó a l'estratosfera).

La variabilitat és important perquè està relacionada amb el comportament del gas a l'atmosfera i, per
tant, amb l'abundància, la reactivitat i el temps de residència. El CO2 és no variable, tot i les emissions,
ja que les concentracions altes en què es troba a l'atmosfera fan que no es produeixin fluctuacions

                                                          
1 El símbol ppm significa parts per milió, en volum. És a dir, 1 ppm és un metre cúbic per cada milió de metres

cúbics d'aire.
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apreciables. En canvi, altres constituents més reactius, com l’SO2, l’NO i l’NO 2 són molt variables
perquè reaccionen ràpidament i tenen una abundància baixa.

Per composició química, els constituents menors es poden agrupar en quatre grups:

- gasos nobles, inerts i, per tant, estables i amb temps de residència alts
- compostos de sofre, importants des del punt de vista químic
- compostos del nitrogen, també importants químicament
- compostos de carboni i compostos orgànics.

Els constituents menors tenen diferents orígens: la combustió, natural (CO2) o antropogènica (CO2,
SO2, NO ); els processos biològics, com l'activitat bacteriana i la fotosíntesi (CH4, N2O, H2, NH3, H2S,
NO ); les reaccions químiques a l'atmosfera (HCl); l'activitat volcànica; la polvorització de l'aigua del
mar (compostos del sofre), i altres no tan importants. A més d'aquests constituents, n’existeixen
d'altres deguts a activitats antropogèniques, que es poden trobar en concentracions gens negligibles
com són el diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx), compostos orgànics, etc.

Des del punt de vista del temps de residència, se’n poden distingir tres categories (taula 1.1):

- gasos amb temps de residència alts, de més d’uns quants anys
- gasos amb temps de residència de mesos a alguns anys, i
- gasos amb temps de residència de dies a setmanes;

Les dues primeres inclouen els gasos no variables i la tercera els variables.

Els compostos del nitrogen, del sofre i del carboni són els tres grups de substàncies que tenen un paper
fonamental en la química atmosfèrica. Altres, com els halògens, són molt menys importants, i els gasos
nobles no ho són gens, ja que no participen en les reaccions químiques.

1.2.2  Els compostos del nitrogen

Se’n poden considerar quatre grups diferents:

- Nitrogen molecular (N2) i òxid de nitrogen (N2O)

L’N 2 és l’espècie més abundant a l'atmosfera i és poc reactiu. És produït, juntament amb l’N2O, per
acció de les bactèries que redueixen els nitrats i els nitrits. Els engolidors d’N2O són les reaccions
fotoquímiques a l'estratosfera:

N O O2 + → +rad.  solar N2

i els processos biològics.
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Taula 1.1  Gasos atmosfèrics (adaptada d’Iribarne i Cho, 1980)

Constituents principals Fracció molar (volum) Temps de
residència estimat

N2 0.7809 no variable 2x107  anys
O2 0.2095 no variable 2x107  anys
Ar 0.0093 no variable 2x107  anys
CO2 0.00033 no variable  5-10   anys

Constituents menors ppm (en volum)

Ne 18 no variable 3x106  anys
He  5 no variable 3x106  anys
Kr  1 no variable 3x106  anys
Xe  0.09 no variable 3x106  anys
CH4  1.5 no variable  3       anys
CO  0.1 no variable  0.35   anys
H2  0.5 no variable  0.35   anys
N2O  0.25 no variable <200  anys
O3 5-500 variable
H2S  0.2 variable 10      dies
SO2  0.2 variable  5       dies
NH3  6 variable 1-4     dies
NO2 1-100 variable 2-8     dies
CH2O 0-100 variable

- Amoníac (NH3) i derivats

Són molt reactius i variables. La font principal de l'amoníac és la descomposició biològica de
matèria orgànica. A l’atmosfera pot experimentar transformacions químiques, que donen lloc a l’ió

amoni (NH4
+ ):

NH H O NH OH NH OH3 2 4 4+ ← → ← → ++ −

Finalment retorna a terra o a l'oceà per deposició seca i humida.

- Altres òxids de nitrogen ( NOx )

Els NOx tenen un paper important en la química troposfèrica, sobretot com a intermediaris,. S’estima
que un 66% dels òxids de nitrogen presents a l’atmosfera tenen origen antropogènic i són
principalment productes de la combustió de carburants fòssils (42%) i de biomassa (24%). Una altra
part prové de la descomposició per les bactèries dels nitrats del sòl (16%). N’hi ha també una part
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(18%) que es produeixen directament a l’atmosfera, per l’acció dels llamps, o injectats des de
l’estratosfera.

A l'atmosfera tenen lloc reaccions químiques que els transformen:

NO NO
NO

NO O

oxidació per O
oxidació per O

des ca
3

3

2
3 →  →

 → +

−     
 fotoquími.

No obstant això, la major part dels òxids de nitrogen que s’emeten reaccionen a la mateixa capa de
mescla amb els radicals OH i donen lloc a l’àcid nítric. Finalment, els productes d’aquestes reaccions
són eliminats per deposició seca i humida. Els NOx tenen una vida mitjana curta d’algunes hores a
l’estiu i alguns dies a l’hivern, ja que es transformen ràpidament.

- Compostos orgànics que contenen nitrogen

Són importants a la superfície i a l'oceà, però no ho són per a la química atmosfèrica.

1.2.3  Els compostos del sofre

Igual que els compostos de nitrogen, els compostos del sofre tenen molta importància en els processos
químics que s’esdevenen a la troposfera. L’entrada principal de compostos de sofre la proporciona
l’activitat humana, que en duplica les entrades per via natural. Entre les fonts naturals, la més
important és la descomposició per bactèries de matèria orgànica, que dóna H2S i altres compostos en
forma reduïda. També l'aerosol marí conté sals sulfatades. L’activitat industrial és important per les
quantitats de SO2 que s'introdueixen en la combustió de carburants fòssils que tenen un elevat
contingut de sofre. El seu temps de residència a l’atmosfera és molt baix, igual que en el cas dels òxids
de nitrogen, de l’ordre d’algunes setmanes.

Les transformacions químiques més importants que experimenten els compostos del sofre a l'atmosfera
són les que oxiden els compostos en forma reduïda, procedents de les emissions naturals, a SO2, i la
transformació d’aquest en àcid sulfúric:

H S O SO H O2 3 2 2+  → +

SO O rad SO O2 2 3+ +  → +.  solar

SO H O H SO3 2 2 4+  →

H SO NaCl Na SO HCl2 4 2 42 2+  → +
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L'eliminació de l’àcid sulfúric es produeix bàsicament per deposició humida en la pluja, per raó de la
seva gran solubilitat en aigua, i per deposició seca de partícules que contenen sulfats.

1.2.4  Els compostos del carboni

La font principal del diòxid de carboni (CO2), que és un dels constituents atmosfèrics principals, és la
combustió de substàncies que contenen carboni per processos naturals (incendis forestals) o
antropogènics (combustibles fòssils), com també la descomposició de matèria orgànica. N’és
l'engolidor principal la fotosíntesi. La concentració de CO2 a l'atmosfera ha anat augmentant durant la
segona meitat del segle XX, a causa de la industrialització.

El monòxid de carboni (CO) és un gas relativament abundant i estable a l'atmosfera. És produït
bàsicament pels microorganismes a la superfície i als oceans, i també en les combustions incompletes.
En són els engolidors principals el consum per les bactèries en el sòl, la fotosíntesi i les reaccions
fotoquímiques a l'estratosfera.

El metà (CH4) també és un gas relativament abundant i estable a l'atmosfera. És produït en regions
pantanoses, camps d’arròs, etc. Pot ser oxidat, destruït biològicament i també transformat a
l'estratosfera.

1.3  L'aigua

Un dels gasos més vitals i més variables a l'atmosfera és el vapor d'aigua, amb un temps de residència
de l'ordre de 10 dies. Pot ser inapreciable en regions desèrtiques i, en canvi, constituir el 3% en volum
en aire càlid i saturat al nivell del mar. Prové de l'evaporació en oceans i rius i es concentra, per tant,
en la capa més propera a la superfície. També existeix en forma líquida, formant gotetes, però en
quantitats molt petites en comparació amb la forma de vapor. La seva presència a l'atmosfera és
important per diferents motius:

i) Els canvis de fase, sobretot de vapor a líquid (condensació) i de líquid a vapor (evaporació) tenen un
paper important en la termodinàmica dels processos atmosfèrics i en l'estabilitat vertical, ja que hi
intervenen quantitats molt grans d’energia.

ii) Els moviments ascendents de l’aire tenen com a conseqüència, com veurem al capítol 4, un altre
aspecte relacionat amb la seva condensació, que és la formació de núvols i la precipitació.

iii) Tant en forma líquida com en forma gasosa l’aigua intervé de forma important en la transferència
de radiació a l'atmosfera. Com veurem al capítol següent, el vapor d’aigua absorbeix part de la
radiació que emet la superfície terrestre; de fet, és un dels principals gasos causants de l’efecte
hivernacle. D’altra banda, els núvols també actuen reflectint part de la radiació solar que arriba al cim
de l’atmosfera.
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iv) L'eliminació de gasos i partícules de l'atmosfera es produeix per mitjà de dos mecanismes:

- rainout: eliminació de substàncies dintre dels núvols, que actuen com a nuclis de condensació,
durant el procés de formació de les gotes.
- washout: eliminació de gasos, per dissolució, i de partícules, per escombratge, durant el
procés de caiguda de l’aigua.

v) L’aigua participa activament en les reaccions químiques: en forma de vapor, reaccionant amb altres
gasos, o en forma líquida, com a suport a reaccions entre altres substàncies que tenen lloc en medi
aquós.

1.4  L'aerosol atmosfèric

A part dels compostos gasosos i l'aigua, a l'atmosfera existeixen partícules líquides i sòlides en
suspensió. És el que s'anomena aerosol atmosfèric. El radi d'aquestes partícules oscil·la entre els

10 3− µm i els 100 µm. S'anomenen nuclis d'Aitken les de radi menor a 0.1 µm, que són les més

nombroses; les partícules amb radi entre 0.1 i 1 µm s'anomenen nuclis grans, i les de radi >1 µm,
nuclis gegants. A la figura 1.4 se’n mostra la distribució per grandària, en què n(r) és el nombre de
partícules per centímetre cúbic i r és el radi en micròmetres. Els nuclis grans i gegants són els
responsables de la terbolesa atmosfèrica. La concentració de partícules és normalment més gran sobre
els continents que sobre els oceans, com mostra la taula 1.2. La denominació per grandària es
resumeix a la taula 1.3.

La seva procedència és molt diversa i és deguda bàsicament a dos processos: a) injecció directa a
causa de l’erosió del sòl, erupcions volcàniques, incendis forestals, desintegració de meteorits,
polvorització de l'aigua del mar i també d'origen antropogènic (aproximadament un 20%); i b)
reaccions químiques de gasos dins l'atmosfera (per exemple, l’SO2 pot transformar-se en H2SO4 o
sulfats, els NOx en àcid nítric, etc.

Les partícules líquides que constitueixen l'aerosol marí tenen molta importància. Incorporen una gran
varietat de compostos orgànics, procedents de la descomposició del plàncton i les algues, i inorgànics
(fòsfor, magnesi, potassi, coure, zinc, cobalt i plom). El component químic majoritari, però, és el
clorur de sodi. De fet, la importància d'aquestes partícules de procedència marina resideix en el fet que
actuen com a nuclis de condensació del vapor d'aigua present a l'atmosfera.
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Fig. 1.4  Nombre de partícules d'aerosol per centímetre cúbic, en funció del seu radi (adaptació a partir
d’Iribarne i Cho, 1980).

Taula 1.2  Concentracions d'aerosols (Iribarne i Cho, 1980)

Concentracions típiques (nombre part./cm3)

Sobre els oceans 1000
Sobre els continents 10000
Sobre ciutats 100000

Taula 1.3  Classificació de les partícules per grandària (Iribarne i Cho, 1980)

Nom Radi (µm)

Nuclis d'Aitken 0.005-0.1
Nuclis grans 0.1-1
Nuclis gegants >1
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Això provoca la formació de núvols a altures inferiors a les que en principi correspondria i, per tant,
afavoreix la probabilitat de precipitació.

La presència de partícules pot afectar els processos fisicoquímics que tenen lloc a l'atmosfera. Per
exemple, afavorint la formació de núvols influeixen en el balanç energètic perquè aquests reflecteixen
la radiació solar i absorbeixen la radiació terrestre. Les erupcions volcàniques tenen repercussions en
el clima. Les partícules sòlides d'òxids metàl·lics actuen com a fotocatalitzadors en processos
d'oxidació que afecten la formació de pluja àcida, etc.

En definitiva, els aerosols afecten el clima en dos aspectes: primer, com a absorbidors i reflectors de la
radiació, alterant el balanç energètic de la Terra; i segon, actuant com a nuclis de condensació,
intervenint en el procés de formació de núvols i precipitació.

Són eliminats de l'atmosfera mitjançant la seva deposició sobre la superfície terrestre. Pot ser
deposició seca, sense intervenció de l'aigua, i deposició humida, en la qual intervé la formació de
núvols i la precipitació. Pel que fa a la deposició seca, el temps de residència de les partícules
depèn de la seva grandària, ja que com més petita és, menor és la seva velocitat de deposició. Per
exemple, una partícula de 10 micres (gota d'aigua en un núvol) descendeix a una velocitat mitjana
de 0.01 m/s; en canvi, per a una partícula d’1 micra (fum) la velocitat és de 0.0001 m/s. Per la seva
banda, la deposició humida afecta sobretot les partícules grans, que actuen com a nuclis de
condensació i són eliminades quan la gota o el cristall de gel cauen a terra (rainout). També poden
ser eliminades per efecte de l'escombratge de la pluja (washout). Les partícules petites no són
eliminades per aquests processos, sinó més aviat per mecanismes de coagulació amb els quals
produeixen partícules més grans. També poden quedar adherides a les gotetes d'aigua i ser
eliminades per rainout.

1.5  Contaminació de l'aire

L’abundància a l’aire dels gasos reactius principals s'ha mantingut constant al llarg dels temps, la qual
cosa indica que hi ha un equilibri entre les fonts i els engolidors d'aquests gasos. A la taula 1.4 es
poden veure les quantitats d’aquests que s’injecten a l’atmosfera, de procedència natural i
antropogènica. Per a tots els gasos, la natural supera en molt l’antropogènica. El cas del diòxid de
sofre (SO2) no és en realitat una excepció, perquè l’àcid sulfhídric es transforma en diòxid de sofre a
l'atmosfera i, d'aquesta manera, s'igualen aproximadament les aportacions naturals i antropogèniques.

El problema de la contaminació no és, per tant, la quantitat de les emissions, que poden ser absorbides
pels engolidors, sinó la seva focalització. Es concentren en les ciutats i llocs industrialitzats
bàsicament de l'hemisferi nord, entre 30º i 60º de latitud. En aquests punts superen àmpliament les
emissions naturals. Vegem ara alguns dels problemes que es plantegen.
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Taula 1.4  Principals fonts contaminants, naturals i antropogèniques, i les seves aportacions (Strauss i
Mainwaring, 1990)

GAS FONTS PRINCIPALS QUANTITAT
(milions de tones/any)

Antropogènica Natural Antropogènica Natural
Diòxid de sofre Crema de combustibles

fòssils i minerals sulfurats
Volcans 146 6-12

Àcid sulfhídric Processos químics
Tractament d’aigües

Volcans
Acció biològica en
pantans

3 30-100

Monòxid de carboniCombustions, especialment
trànsit rodat

Incendis forestals 300 >3000

Òxids de nitrogen Combustions Acció bacteriana en
el sòl

50* 60-270*

Amoníac Tractament de residus Descomposició
biològica

4 100-200

Òxid nitrós Ús de fertilitzants
nitrogenats

Acció biològica en
el sòl

>17 100-450

Hidrocarburs Combustions,
processos químics

Processos biològics 88 200-1600

Diòxid de carboni Combustions Descomposició
biològica
Fotosíntesi en
sistemes terrestres i
aquàtics

1.5x104 15x104

*  en tones d’ NO2

1.5.1  La formació de smog

També anomenat pol·lució fotoquímica, l’smog2 esdevé un problema important en ciutats amb nivells
alts de contaminació. N’és la causa principal l’emissió per part del trànsit rodat d’NO2 i hidrocarburs
(compostos de carboni i hidrogen) que resulten de la combustió incompleta de la benzina. Consisteix
en la presència a l’aire d’una boirina persistent. El punt de partida és l'absorció de llum del Sol
(reaccions fotoquímiques) de longitud d'ona inferior a 385 nm pel NO2, que es dissocia en òxid de
nitrogen i oxigen atòmic

                                                          
2 El terme prové de la combinació de dos termes anglesos: smoke, fum, i fog, boira.
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NO rad NO O2 + = +.  solar

A continuació tenen lloc dues reaccions a partir de les quals es torna a formar NO2:

O O M O M+ + = +2 3

O NO O NO3 2 2+ = +

M és una tercera molècula que no reacciona, però absorbeix l'energia emesa en la reacció química.
L'efecte d'aquestes tres reaccions és que a l'atmosfera roman una certa concentració d’O3 i O. Atès que
ens estem referint a una atmosfera contaminada, conté substàncies que són fàcilment oxidables per
l'ozó, com els hidrocarburs, i algunes de les substàncies que resulten d'aquestes reaccions són irritants
per als ulls i la pell i nocives per a les espècies vegetals.

1.5.2  El diòxid de carboni

Un altre problema que sembla que pot esdevenir greu a llarg termini, és l'augment en la
concentració d'un dels gasos constituents principals de l'atmosfera, el diòxid de carboni, com a
conseqüència d’un augment de les emissions, a causa de l’expansió industrial, i a la disminució de
la cobertura vegetal, que és un dels principals absorbidors d'aquest gas. A la figura 1.5 es mostra
l'evolució de la seva concentració segons la sèrie més llarga que existeix, la de l’observatori de
Mauna Loa (Hawai), que comença l’any 1957. S’estima que ha augmentat entre un 25 i un 30 % des
del principi del segle XX.

Com veurem al capítol 2, el CO2 és un gas d'efecte hivernacle, i un augment en la seva concentració
s'associa a un possible augment de la temperatura mitjana del planeta i al canvi climàtic que
comportaria. No obstant globalment no ha estat prou avaluat, ja que es desconeix encara quina és la
capacitat real dels ecosistemes terrestres i marins per absorbir aquest excés de CO2. Tractarem amb
més profunditat aquest tema al capítol 5, com una de les possibles causes d’alteració del clima.

1.5.3  Els clorofluorocarbons (CFC)

També s'observa un augment en la concentració d’aquests gasos. En aquest cas, el problema radica en
el fet que els engolidors no es troben a la troposfera, sinó a l’estratosfera. És en aquesta capa on es
descomponen. Els productes resultants reaccionen amb l'ozó i en propicien l’eliminació. Així alteren el
delicat equilibri entre formació i destrucció. Aquest tema el tractarem amb més profunditat al capítol
cinc.
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Fig. 1.5  Evolució de la concentració de diòxid de carboni durant el període 1957-1988, a l'observatori de
Mauna Loa (Hawai), basada en les mesures realitzades per Charles David Keeling (NOAA). (Adaptació a
partir de Peixoto i Oort, 1992.)

1.5.4  La pluja àcida

La pluja àcida es produeix per la incorporació de substàncies àcides en l’aigua de la pluja. Aquestes
substàncies són bàsicament els àcids sulfúric (H2SO4) i nítric (HNO3) que es formen a l’atmosfera per
oxidació dels òxids de sofre (SO2) i nitrogen (NO2). Els mecanismes d’oxidació són diversos i poden
tenir lloc en fase gasosa o en fase líquida, amb la dissolució prèvia en les gotetes que formen els
núvols. La transformació en fase líquida és més important per a l’SO2, ja que és molt soluble en aigua;
en canvi, l’àcid nítric es forma sobretot en fase gasosa.

L’aigua de pluja és ja de natural lleugerament àcida, amb un pH aproximadament de 5.6, degut a la
dissolució del CO2 atmosfèric en l’aigua. La incorporació dels àcids nítric i sulfúric fa que aquest valor
del pH es redueixi a valors que poden oscil·lar entre 3 i 4.5 en àmplies regions de l’hemisferi nord i
fins i tot inferiors a 2 en zones puntuals afectades de fortes emissions d’SO2. Dels dos precursors
principals, el que més contribueix a l’acidificació de la pluja és l’SO2, en dues terceres parts. Com hem
vist, aquestes substàncies són emeses a l’atmosfera en gran part per l’acció humana. Les vies
principals d’emissió són el trànsit rodat, per als òxids de nitrogen, i la combustió de carbó de baixa
qualitat, amb un contingut alt de sofre, sobretot en les centrals de producció d’energia elèctrica, per a
l’SO2. Existeix també una petita contribució deguda a l’àcid clorhídric (HCl) que és inferior al 2%.
Aquest  prové dels oceans, de les erupcions volcàniques i de la crema de biomassa, encara que una
bona part és també d’origen antropogènic.
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Els danys que la pluja àcida pot produir en els ecosistemes són determinats per: a) la quantitat d’àcid
dipositada i b) la capacitat dels sòls de tamponar aquesta acidesa. Com que generalment l’aigua
penetra al sòl i circula pel seu interior abans d’aflorar cap als rius i llacs, l’acidificació dels
ecosistemes aquàtics es produeix en zones amb sòls de poca fondària i poca capacitat neutralitzadora.

Els efectes de la pluja àcida en els sòls es poden resumir en:

i) la pèrdua de nutrients: la pluja àcida s’emporta cations bàsics del sòl i, per tant, les plantes troben un
medi empobrit en nutrients necessaris pel seu creixement;
ii) l’alliberament de l’alumini a la solució del sòl, el qual és tòxic per a les plantes, i
iii) en cas de pluja àcida amb alt contingut de nitrats (NO3

-) i amoni (NH4
+), l’augment de l’entrada de

nitrogen als ecosistemes provoca un desequilibri nutritiu en la vegetació.

Quan l’aigua que ha percolat pel sòl arriba als ecosistemes aquàtics, aquests es veuen afectats per les
característiques d’aquesta aigua quant a la seva baixa alcalinitat i el seu alt contingut en alumini. En
llacs amb baixa capacitat tamponadora produeix l’acidificació de les aigües i la dissolució de metalls
pesants, tòxics per a la fauna i també per a l’home.

Atès que els àcids nítric i sulfúric s’originen a l’atmosfera a partir dels seus precursors, la seva
formació no és immediata, sinó que requereix un cert temps, que pot ser d’alguns dies. Durant aquest
temps, les substàncies s’incorporen als moviments convectius de les masses d’aire i són transportades
lluny de les seves fonts fins a dipositar-se. El problema de la pluja àcida esdevé aleshores un fenomen
de transport transfronter o de llarga distància, de manera que en molts casos el país que pateix la
contaminació no és directament el que la produeix. En canvi, l’àcid clorhídric, com que és molt
reactiu, s’elimina més ràpidament i pot donar lloc a problemes de contaminació importants a escala
local, a prop de les fonts emissores.

A Europa, els països que emeten més òxids de nitrogen i de sofre són Alemanya, Gran Bretanya, Itàlia,
França i Espanya. En canvi, el règim general de vents que domina sobre l’Europa occidental fa que els
països que pateixen més les conseqüències del transport transfronter siguin els situats més al nord, a
l’est i al sud, com són Noruega, Suècia, Finlàndia, Dinamarca, Àustria, Grècia, Croàcia i Iugoslàvia.
En aquests, més del 70% de la deposició àcida és importada des dels països veïns.

Segons dades de la xarxa EMEP de 1995, Espanya contribueix a les emissions europees d’SO2 en un
7% aproximadament, i n’és el cinquè país emissor més important. Pel que fa a les emissions de NO2,
ocupa el sisè lloc, amb un 6%. En canvi, els efectes de la pluja àcida són poc importants a la Península
Ibèrica i, en particular, a Catalunya.

En uns estudis recents (Àvila, 1996; Àvila i Alarcón, 1998) en una estació de mostreig de l’aigua de
pluja, situada al parc natural del Montseny, s’ha obtingut que el pH mitjà durant el període 1983-1994
és no àcid (pH=6.4). El nombre de pluges àcides (pH<4.5) durant el període va representar només un
20% del total de pluges, mentre que el nombre de les molt alcalines (pH>6.5) va representar un 17%.
En aquests estudis es va comprovar que els episodis de pluja àcida corresponen majoritàriament a



                                                                                                                          Meteorologia i clima30

situacions de transport de procedència europea, caracteritzats a més per concentracions altes de
sulfats, nitrats i amoni.

En canvi, les pluges alcalines s’han relacionat amb el fenomen anomenat pluja de fang, que correspon
a episodis de transport des del nord d’Àfrica, en què s’incorpora en dissolució una quantitat important
de pols calcària en la pluja, originada a les zones desèrtiques de l’Àfrica septentrional i central.
Aquests episodis de transport es produeixen quan la situació meteorològica és propícia, i moltes
vegades van associats, com s’ha comprovat en aquests mateixos estudis, a la presència d’una depressió
a l’Atlàntic, a prop del continent europeu o del nord d’Àfrica, i un anticicló sobre l’Europa central o
septentrional.

A la figura 1.6 es pot observar la trajectòria, calculada mitjançant un model de simulació, que segueix
la massa d’aire que arriba al Montseny, en un episodi típic de pluja de fang. Es mostra també la
situació aproximada del centre de baixes pressions (B) i de l’anticicló (A) en aquest episodi. Les
fletxes indiquen la direcció del transport.

Fig. 1.6  Trajectòries que arriben al Montseny corresponents a l’episodi de pluja de fang del 18 d’octubre de
1988. Les fletxes indiquen la direcció del transport.

Els episodis de pluja de fang neutralitzen els efectes de la pluja àcida amb l’aportació de quantitats
importants d’alcalinitat. Aquesta podria ser la causa que la incidència de la pluja àcida no sigui tan
important a la Península Ibèrica com en altres regions europees a les quals no arriba el transport
atmosfèric de pols africana.
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2  Radiació

2.1  Introducció a les lleis generals

La font principal d'energia a l'atmosfera és el Sol. Com arriba aquesta energia, com es transporta i com
es transforma són els temes que abordarem en aquest capítol. La calor pot ser transferida, en general,
per tres mecanismes:

- Conducció. L'energia passa d'un cos a un altre o es propaga dins un mateix cos per contacte
directe, mitjançant la transmissió del moviment de les molècules adjacents.

- Convecció. Es dóna en fluids (líquids i gasos) i es realitza mitjançant el transport de massa.

- Radiació. L'energia és transportada mitjançant les ones electromagnètiques, sense la necessitat
d'un suport material. Un exemple de la transmissió en el buit és l’escalfament de la Terra per la
radiació solar.

La conducció és un mitjà de propagació de l'energia poc eficaç a l'atmosfera. De la convecció en
parlarem més endavant, en abordar la termodinàmica i la dinàmica atmosfèriques. Aquest capítol el
dedicarem a l'estudi de la radiació.

Tots els cossos amb temperatura per sobre del zero absolut emeten energia en forma de radiació. Així,
s’anomena radiació tèrmica la que emeten els cossos per raó de la seva temperatura1. Està constituïda
per ones electromagnètiques amb una intensitat i una freqüència que són funció de la temperatura de
l’emissor.

La radiació tèrmica només és visible per a l’ull humà en forma de llum, i correspon a la franja
petita de longituds d'ona que va de 0.4 a 0.8 micròmetres. Perquè un cos emeti radiació que pugui
ser visible ha d'estar molt calent, amb temperatures de més de 600 ºC. Si, per exemple, escalfem
una resistència amb una intensitat creixent s'observa que, a baixes temperatures, la radiació és

                                                          
1 Cal assenyalar que aquest terme, en alguns textos, s’utilitza per referir-se a la radiació infraroja
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infraroja ( 0 01 700. cm nm≤ ≤λ ), a partir de 500-550 ºC comença a veure’s de color, primer vermell
fosc, després vermell cirera i, a temperatures altes, per sobre de 3000ºC, passa de vermell blanc a llum
blanca.

Començarem donant algunes definicions de les magnituds que caracteritzen l’emissió i la recepció de
la radiació i fent un resum de les lleis generals.

2.1.1  L’espectre electromagnètic. Absorció d’energia radiant

Les ones electromagnètiques inclouen la llum, les ones de ràdio, les microones, els raigs X, els raigs

gamma, etc. Totes elles es propaguen en el buit a la mateixa velocitat c x m s= 2 9973 108. / . La
diferència entre els diferents tipus d’ones es troba en la freqüència ν  i la longitud d’ona λ , que
caracteritzen cada regió de l’espectre electromagnètic (figura 2.1). Vénen relacionades mitjançant la
velocitat c:

λν = c

Les ones electromagnètiques es produeixen quan les càrregues elèctriques s’acceleren. Quan aquestes
oscil·len, radien ones electromagnètiques de freqüència igual a la freqüència d’oscil·lació de les
càrregues.

Les ones electromagnètiques transporten energia, que pot ser absorbida per la matèria i produeix
diferents efectes que després analitzarem. Aquesta energia no és emesa o absorbida per la matèria de
forma contínua, sinó en paquets discrets o quanta. La grandària d’un quàntum és proporcional a la
freqüència de la radiació:

E h= ν

on h és la constant de Planck de valor h x Js= −6 626 1034. . Un quàntum d’energia radiant rep també el
nom de fotó.

Les molècules, per exemple les dels gasos que formen l’aire, poden existir només en certs estats de
rotació, vibració i configuració electrònica, amb energies característiques. L’absorció d’energia
radiant produeix la transició de molècules d’un estat a un altre d’energia més gran. En concret,
l’absorció d’un fotó per part d’una molècula pot produir, en ordre creixent d’energia, els efectes
següents (figura 2.1):

- increment de l’energia rotacional;

- increment de l’energia vibracional;

- excitació electrònica, dissociació o ionització, en què intervenen electrons de valència;

- excitació electrònica o ionització, en què intervenen electrons interns.
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Freqüència (Hz) Longitud d’ona (m) raigs

còsmics
1022

10-13

1021

10-12

1020 raigs γ
10-11

1019

10-10 excitació electrònica

1018 raigs X o ionització
10-9 amb electrons interns

1017

10-8 excitació electrònica,
1016 ultraviolat dissociació

10-7 o ionització
1015 amb electrons

10-6 visible de valència

1014

10-5 increment de
1013 infraroig l’energia vibracional

10-4

1012 increment de

10-3 l’energia rotacional
1011 microones,

10-2  radar
1010 ones curtes

10-1 de ràdio
109

1 TV
108 i

10 ràdio FM

107

102

106 ràdio AM

103

105

104

104

105 ones llargues
103 de ràdio

106

102

107

10

Fig. 2.1  Espectre electromagnètic. S’indica també el tipus d'acció que produeix l'absorció de radiació
electromagnètica per una molècula, segons la freqüència i la longitud d'ona de la radiació.
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De la mateixa manera, la transició a un estat de menor energia va associada a l’emissió d’un fotó de la
freqüència corresponent. Qualsevol cos pot emetre i absorbir energia radiant, però selectivament, és a
dir, en unes freqüències determinades. A l'atmosfera, els diferents gasos i partícules que formen l'aire
absorbeixen radiació solar i també, però en més quantitat, radiació que emet la superfície de la Terra
després d'haver estat escalfada pel Sol. Aquesta absorció de radiació té diferents efectes a l'atmosfera,
que més endavant analitzarem.

A l'atmosfera podem distingir entre gasos amb estructura molecular diatòmica (nitrogen i oxigen) i
gasos amb estructura triatòmica (aigua, diòxid de carboni i ozó). Els gasos diatòmics només poden
canviar el seu estat d’energia rotacional o vibracional si aquest canvi va associat a l’existència d'un
moment elèctric bipolar. Els gasos diatòmics atmosfèrics, com el nitrogen (N2) i l’oxigen (O2), no
tenen dipols elèctrics, ja que els centres de càrrega positiva i negativa coincideixen i, per tant, no
canvien el seu estat rotacional o vibracional. Quan absorbeixen energia o l’emeten, es per produir
transicions electròniques, en les quals poden dissociar-se o ionitzar-se. És per això que només
absorbeixen o emeten en la franja de l'ultraviolat o el visible, d’energia més gran, també anomenada
d'ona curta, i que correspon a la franja d'emissió del Sol.

En canvi, els gasos triatòmics, com el vapor d'aigua (H2O), el diòxid de carboni (CO2) i l’ozó (O3), sí
que presenten diferents estats de rotació i vibració i, per tant, absorbeixen i emeten en la banda de
l’infraroig o d'ona llarga, corresponent a la banda d'emissió de la superfície terrestre. No obstant això,
l’ozó també absorbeix radiació solar, en la franja de l’ultraviolat més propera al visible, i és on
realment és important per a l’atmosfera i per al planeta globalment.

2.1.2  La radiació del cos negre

S'anomena flux radiant2 φ  a la energia emesa o rebuda per una superfície per unitat de temps. És,

doncs, una potència i s'expressa en joules per segon o watts (1 J/s = 1 W).

L’ emitància radiant E és l’energia radiant total emesa per un cos per unitat de superfície i unitat de
temps. És, per tant, una potència per unitat de superfície i es mesura en Wm-2.

La irradiància R és l’energia radiant rebuda per un cos per unitat de superfície i unitat de temps. És
també una potència per unitat de superfície i es mesura en Wm-2.

L’ emitància radiant monocromàtica Eλ i la irradiància monocromàtica Rλ es defineixen de la mateixa
manera, però fan referència a la potència emesa i radiada, per unitat de superfície i per unitat de

longitud d’ona, en la longitud d’ona λ:

                                                          
2 No existeix una uniformitat en la notació ni en la nomenclatura per aquesta magnitud i per a les que es defineixen a
continuació. Aquí hem escollit la que creiem més adequada
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E
dE

dλ λ
=

R
dR

dλ λ
=

Si sobre la superfície d'un cos incideix radiació isotròpica R (és a dir, que és igual en intensitat per a

qualsevol direcció de l’espai) de longitud d'ona λ , una part Ra d'aquesta radiació és absorbida, una
part Rr és reflectida i una part Rt és transmesa. S'anomena absorbància ‘a’ la fracció absorbida pel cos,
reflectància ‘r’ la fracció reflectida i transmitància ‘t’ la fracció transmesa. Absorbància, reflectància i
transmitància depenen de la naturalesa del cos i de la seva temperatura. Es verifica que a+t+r=1.

• Absorbància: fracció absorbida a
R

R
a=

• Reflectància: fracció reflectida r
R

R
r=

• Transmitància: fracció transmesa t
R

R
t=

Un cos està en equilibri radiatiu quan emet tanta radiació com absorbeix de l’exterior; d'aquesta
manera ni s'escalfa ni es refreda. Per descriure els mecanismes que intervenen en l'intercanvi d’energia
entre matèria i radiació, és convenient disposar d’un cos tal que la seva emissió sigui independent de
les característiques de la seva superfície.

Per això es defineix el cos negre com aquell que té una absorbància igual a la unitat per a qualsevol
longitud d'ona. Es tracta d'un cos ideal, però a la realitat en moltes ocasions es pot considerar que un
cos es comporta com un cos negre. Una bona aproximació al cos negre és una cavitat amb una
obertura a l’exterior petita i amb parets interiors pintades de negre. D'aquesta manera, si sobre
l’obertura incideix radiació, aquesta penetrarà a l'interior, on experimentarà reflexions successives fins
a ser totalment absorbida per les parets (figura 2.2).

En el cos negre s'ha establert l'equilibri radiatiu quan els àtoms i les molècules de la superfície d'aquest
emeten tanta radiació com n’absorbeixen, per unitat de temps i per a totes les longituds d'ona. La
radiació del cos negre és independent de la naturalesa d'aquest i s'expressa mitjançant la seva
emitància radiant.
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     Fig. 2.2  Aproximació a un cos negre

Les lleis de la radiació del cos negre es poden resumir en els enunciats següents:

i) La radiació del cos negre és isotròpica i depèn només de la seva temperatura (no de les
característiques de la seva superfície).

ii) Llei de Stefan-Boltzmann: l’emitància radiant Eb  és proporcional a la quarta potència de la seva

temperatura absoluta

E Tb = σ 4

σ  és la constant de Stefan-Boltzmann, de valor σ = −56 7 10 9 2 4. /x W m K

iii)  L’ emitància radiant monocromàtica d'un cos negre Ebλ  és una funció universal de la temperatura

del cos i de la longitud d'ona. La seva distribució ve donada per la funció de Planck, obtinguda de
la mecànica estadística a partir de considerar l'emissió d'un conjunt d’oscil·ladors quàntics en

equilibri tèrmic. La llei de Planck estableix que l’emitància radiant per a una longitud d'ona λ
determinada és

E
c h

e
b hc kTλ λ

π
λ

=
−

2 1

1

2

5 /

on h és la constant de Planck, c és la velocitat de la llum en el buit i k és la constant de Boltzmann de

valor k x J K= −138 10 23. / .

L’emitància radiant d'un cos negre en funció de la longitud d'ona ve representada a la figura 2.3, per a
diferents temperatures.
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Fig. 2.3  Corbes d'emissió de radiació d'un cos negre en funció de la longitud d'ona, per a diferents

temperatures. L’energia Eλb és expressada en kW/cm2 µm. La corba discontínua que uneix els màxims segueix la
llei de Wien.

Integrant per a totes les longituds d'ona, s'obté la llei de Stefan-Boltzmann,

E E
k T

c h
Tb b= ∫ = =

∞

λ
π σ

0

4 4

2 3
42

15

A partir de les corbes de radiació del cos negre per a diferents temperatures (figura 2.3), s'observa que
el màxim de l’emitància radiant correspon a longituds d'ona més curtes quant més alta és la
temperatura. La llei que descriu aquest fet és la llei de Wien, que estableix que la longitud d'ona per a
la qual la intensitat de la radiació emesa és màxima, multiplicada per la temperatura absoluta del
radiador, és igual a un valor constant:

λ mT ct cmK= = 0 288.

l m  és la longitud d'ona per a la qual la radiació és màxima i T és la temperatura del radiador.
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2.1.3  Llei de Kirchhoff

La llei de Kirchhoff ens proporciona l’emitància radiant Eλ  de qualsevol cos real en funció de

l’emitància radiant Ebλ  del radiador ideal, el cos negre:

E a E bλ λ λ=

on la constant de proporcionalitat aλ és l'absorbància del cos, que és sempre menor que la unitat, ja

que el cos negre radia la potencia màxima, a cada temperatura. L'absorbància del cos negre és igual a
la unitat.

Suposem un cos en equilibri tèrmic amb la radiació, és a dir, amb temperatura constant. Si Rλ  és la

irradiància que arriba a aquest cos en una determinada longitud d'ona, i Rrλ  i Eλ  són les radiacions

reflectida i emesa, respectivament, pel cos, aleshores

R R Erλ λ λ= +

es compleix que la radiació que emet el cos més la que reflecteix és igual a la que li arriba (en aquest

cas hem suposat que el cos és opac, és a dir, que no transmet radiació). Com que R r Rrλ λ λ=  i

r aλ λ= −1 , queda

R r R E a R Eλ λ λ λ λ λ λ= + = − +( )1

Multiplicant s’obté

R R a R Eλ λ λ λ λ= − +

i simplificant queda

E a Rλ λ λ=

En el cas d'un cos negre: a Eλ λ λ= ⇒ =1        R

que significa que absorbeix tota la radiació que li arriba i emet també tota la que absorbeix.

L’ emissivitat d'un cos es defineix com el quocient

ε λ
λ

λ
=

E

E b
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que, per tant, coincideix amb el valor de l'absorbància:

ε λ λ= a

Aquesta igualtat entre l’emissivitat i l'absorbància és una altra forma d'expressar la llei de Kirchhoff.

Com a conseqüència d'aquesta llei es pot afirmar que:

• Un cos que absorbeix intensament radiació en una longitud d’ona determinada, també emet
intensament en aquesta longitud d’ona.

• Si un cos a temperatura T és envoltat de parets també a temperatura T, per mantenir l’equilibri
tèrmic és necessari que l’energia radiant per unitat de temps absorbida pel cos procedent de les
parets sigui igual a l’emesa per la superfície del cos (fig. 2.4).

• Si la temperatura del cos no és igual a la temperatura de les parets que l’envolten, la potència P
transferida per radiació entre el cos a temperatura Tc  i les parets a temperatura Tp  és:

P Sa T Tp c= −σ( )4 4

on S és la superfície del cos i 'a' la seva absorbància a la temperatura Tc .

Fig. 2.4  Cos envoltat de parets que es comporten com un cos negre

La font principal d'energia a l'atmosfera és el Sol. El Sol emet aproximadament com un cos negre a
6000 K. La Terra i els núvols absorbeixen part de la radiació que els arriba del Sol; en conseqüència,
s’escalfen i també radien. Es pot considerar que es comporten també com cossos negres a les seves
temperatures respectives, al voltant dels 300 K. La radiació que emet el Sol correspon a la franja de
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longituds d'ona més curta, λ µ< 4 m , i l’anomenem ‘radiació solar’ o ‘radiació d’ona curta’. D’altra

banda, la radiació que emet la Terra, molt més freda, correspon a la franja de longituds d’ona més
llarga, λ µ> 4 m  (figura 2.5), i l’anomenem ‘radiació terrestre’ o ‘radiació d’ona llarga’.

El balanç de radiació del sistema Terra-atmosfera s’obté de la diferència entre la radiació solar rebuda
i l’emesa pel sistema. De fet, aquest balanç és nul, és a dir, la fracció d'energia solar absorbida per la
Terra és igual, anualment, a l'energia emesa per aquesta i el sistema no s'escalfa ni es refreda.

Exercici 1:

Considereu una radiació de longitud d'ona λ = 230nm. Calculeu: a) la seva freqüència, b) l'energia
d'un fotó. c) Aquesta radiació és capaç de dissociar la molècula d’O2 ? (Dada: l'energia de dissociació

de l'oxigen és 494 kJ/mol).

a) La freqüència l'obtenim de l'equació 2.1, que la relaciona amb la longitud d'ona:

λν = c

i resulta

ν
λ

= = =
−

−c x

x
x s

3 10

230 10
13 10

8

9
15 1.

b) Apliquem l'equació 2.3, que ens dóna l'energia d'un fotó per a cada freqüència

E h x x x J= = =− −ν ( . )( . ) .6 62 10 13 10 8 6 1034 15 19

c) Tenint en compte que la quantitat de molècules que conté un mol ens ve donada pel nombre
d'Avogadro:

1 6 02 1023 mol  molecules= . x

l'energia necessària per dissociar una molècula serà:

E
J

mol

mol

x molecules
x Jm = = −494000

1

6 02 10
8 2 1023

19

.
.

Aquesta energia és inferior a E i, per tant, sí que és capaç de dissociar-la.
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Fig. 2.5  Corbes d'emissió del cos negre a la temperatura del Sol (6000 K) i de la Terra (300 K).

2.2  La radiació solar

La radiació que emet el Sol cobreix tot l'espectre electromagnètic, des de raigs gamma i X, passant per
l'ultraviolat, el visible i l'infraroig, fins a les microones i les ones de ràdio. No obstant això, la regió
més significativa correspon a les longituds d'ona entre 0.1-2.0 µm  que van des de l’infraroig fins a

l'ultraviolat, amb un màxim a prop dels 0.48 µm , és a dir, en la longitud d'ona del visible. De la

radiació solar, aproximadament el 9% correspon a l'ultraviolat (λ µ< 0 4. m ), el 49% al visible

( 0 4 08. .< <λ µm ) i el 42% a l’infraroig (λ µ> 08. m ).

Al cim de l'atmosfera arriben aproximadament 2 calories per centímetre quadrat cada minut

(1.94 cal cm min/ .2  ±16%. , que equival a uns 1351.5 W), però només una part d'aquesta energia
assoleix la superfície terrestre.

En primer lloc, hi ha una part de la radiació que hi arriba que és reflectida per l’atmosfera, sobretot
pels núvols, i també per la mateixa superfície terrestre. S'anomena albedo α  a la fracció d'energia,
incident sobre una superfície, que és reflectida per aquesta. L'albedo planetari de la Terra augmenta
amb la latitud i varia estacionalment. El seu valor mitjà és α = =0 31 31%. . L'albedo mitjà per als
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núvols oscil·la entre el 50 i el 60%, depenent del tipus i del gruix. A la taula 2.1 es dóna l'albedo de
diferents tipus de cobertura de la superfície terrestre.

Taula 2.1  Albedo (en %) de diferents tipus de superfícies (dades obtingudes de Hufty, 1984).

Mar en calma  2-5
Mar agitada  2-10
Selva equatorial  5-15
Bosc boreal a l'estiu 10-20
Prats i camps 15-20
Sabana tropical seca 20-25
Sorra seca 25-30
Neu vella 50-70
Neu fresca 80-90

Una altra fracció de la radiació que arriba al cim de l'atmosfera és difosa a l'atmosfera per les
molècules d'aire, aigua i pols. Quan la radiació incideix en una molècula o partícula (figura 2.6), es
dispersa en totes direccions, com si aquesta es convertís en una nova font d'emissió de radiació.
D'aquesta manera, la radiació inicial es veu atenuada. Les molècules d'aire difonen més la radiació de
longitud d'ona petita i donen al cel el seu color blau característic.

Fig. 2.6  Molècula d'aire o partícula d'aerosol difonent radiació solar

Finalment, una fracció important és absorbida pels gasos atmosfèrics, sobretot en les longituds d'ona
més petites, com veurem a continuació. El resultat d'aquests processos de reflexió, difusió i absorció és
que la radiació que finalment assoleix la superfície terrestre es redueix o atenua en una fracció
important respecte a la que arriba al cim de l'atmosfera.
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Els principals gasos atmosfèrics responsables de l'absorció de radiació solar són:

a) en la franja de longituds d'ona petites (per sota del visible): ozó (O3), oxigen (O2, O), nitrogen (N2,
N) i òxid de nitrogen (NO);

b) per a les longituds d'ona més grans (visible i infraroig): ozó (O3), vapor d'aigua (H2O), diòxid de
carboni (CO2) i metà (CH4).

A la figura 2.7 es mostra la distribució, en funció de la longitud d'ona, de la radiació solar que arriba al
cim de l'atmosfera (corba externa) i al nivell del mar (corba interna). L’àrea ombrejada correspon a
l'absorció pels diferents gasos atmosfèrics. L’àrea no ombrejada entre les dues corbes correspon a la
radiació reflectida a l'atmosfera, que inclou la difusió pels gasos atmosfèrics i aerosols, i la reflexió
pels núvols.

Fig. 2.7  Distribució de la radiació solar al cim de l'atmosfera (corba externa) i al nivell del mar (corba
interna). La zona ombrejada correspon a l'absorció pels diferents gasos atmosfèrics. La zona no ombrejada

entre les dues corbes representa la fracció de radiació reflectida i difosa per l'atmosfera. Les unitats d’Eλ  són

102 W m-2  µm-1. (Adaptació a partir de Peixoto i Oort, 1992.)
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La profunditat de penetració és l’altitud, per incidència normal, a què la intensitat de la radiació ha
disminuït en un factor e-1 (que és aproximadament 0.37), és a dir, en un 63%. Vegem amb més detall
quins són els processos d'absorció en la franja de l’ultraviolat. Segons la longitud d'ona, trobem que:

i) La radiació entre 0.2-0.3 µm és absorbida per l'ozó en el seu procés de dissociació (figura 2.7):

O h O O3 2+ → +ν

La profunditat de penetració per aquesta longitud d'ona és d'uns 40 km.

ii) La radiació entre 0.15-0.2 µm és absorbida per l’ O2  en la seva dissociació, a una altura d'uns 80

km.

O h O O2 + → +ν

iii) Per sota dels 0.15 µm, la radiació produeix la ionització de l’NO, l’ O2 , l’O, l’N i l’ N 2 :

NO h NO e+ → ++ν -

O h O e2 2+ → ++ν -

O h O e+ → ++ν -

N h N e+ → ++ν -

N h N e2 2+ → ++ν -

Per a les longituds d’ona corresponents a la regió entre 0.1 i 0.15 µm la profunditat de penetració varia
molt amb la longitud d'ona, i pot arribar als 70 km.

iv) La dissociació de l’ N2  es produeix per λ<0.127 µm:

N h N2 2+ →ν

A la superfície terrestre no arriba pràcticament cap radiació de longitud d'ona inferior als 300 nm. Les
altes temperatures de la termosfera, amb un cicle diürn que oscil·la entre els 500 K i els 1500 K durant
la nit i els 1000 K i els 2000 K durant el dia, per a la capa més externa, aproximadament isotèrmica,
són degudes a totes aquestes reaccions. També la composició variable de l’heterosfera és deguda a
aquests processos.
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2.2.1  L’ozó a l'estratosfera

La major part de la radiació ultraviolada del Sol correspon a la regió més propera al visible, entre 170
i 370 nm. Aquesta radiació és absorbida a l’estratosfera per l'ozó. El gradient positiu de temperatura en
aquesta capa, que arriba aproximadament als 0ºC en el cim (estratopausa), és degut precisament a
l’absorció d’aquesta radiació.

Com vàrem veure al capítol 1, l’ozó es forma a l’estratosfera a partir de la dissociació de l’oxigen
molecular per absorció de radiació ultraviolada. Posteriorment, l’oxigen atòmic es combina amb el
molecular, en presència d’una tercera molècula M que absorbeix l’energia que resulta de la col·lisió, i
es forma l’ozó:

O h O O2 + → +ν ( λ < 242nm )

O O M O M+ + → +2 3

En la destrucció d’ozó intervenen diferents processos. Els més importants són:

- Acció de la radiació solar:

O h O O3 2+ → +ν ( λ < 1100nm )

- Combinació amb l’oxigen atòmic:
O O O+ →3 22

- Reaccions amb nitrogen:
NO O NO O+ → +3 2 2

NO O NO O2 2+ → +

- Reaccions amb clor:
Cl O ClO O+ → +3 2

ClO O Cl O+ → + 2

Les velocitats a què es donen aquestes reaccions són proporcionals a les concentracions dels reactius.
Els coeficients de proporcionalitat poden ser calculats ja que depenen de la intensitat de la radiació
incident i de la seva distribució de longitud d'ona. Considerant un estat estacionari d'equilibri
fotoquímic, és a dir, que les concentracions de les diferents espècies es mantenen constants, es pot
calcular la concentració d'ozó en funció de l'altura i comparar els resultats obtinguts amb les mesures.
Els càlculs prediuen concentracions més altes que les mesurades per a latituds baixes (10º) i, en canvi,
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concentracions més baixes que les mesurades per a latituds altes (60º). Aquestes discrepàncies
suggereixen que es forma més quantitat d'ozó a prop de l'equador que a prop dels pols i que existeix un
transport meridional de l'equador cap a les latituds altes (fig. 2.8).

Fig. 2.8  Distribució de la concentració d’ozó amb l'altura (Iribarne i Cho, 1980). La corba contínua representa
els valors experimentals i la corba discontínua els valors calculats a partir de la teoria de l'equilibri fotoquímic.
La concentració ve expressada en centímetres de gruix d'ozó pur, a temperatura i pressió estàndards (273 K i 1
atm), per cada quilòmetre d'altura.

Per sota dels 30 km d’altitud la radiació que arriba és més feble, de manera que l'ozó es manté estable
o una fracció passa a la troposfera, on es destrueix per reaccions químiques amb substàncies oxidables.

2.3  La radiació terrestre

L'absorció de radiació solar per l'atmosfera i la superfície terrestre fa que aquestes s'escalfin i, com a
conseqüència de la llei de Stefan-Boltzmann, emetin també radiació. La Terra i l'atmosfera, molt més
fredes que el Sol, emeten radiació tèrmica en la franja de l'infraroig entre 4.0-60 µm , amb un màxim a
prop dels 10 µm . Donat que el planeta està en equilibri radiatiu, la radiació solar que absorbeix en
ona curta ha de ser igual a la que emet en ona llarga a l'espai exterior.
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Considerem una porció del sòl a la qual arriba radiació solar. Una part d'aquesta radiació és reflectida i
una part és absorbida, com es representa a la figura 2.9. La superfície es va escalfant per efecte
d'aquesta absorció i, per tant, també comença a emetre. Podem suposar que emet com un cos negre.

Si anomenem E la fracció absorbida per unitat d’àrea, un cop assolit l'equilibri radiatiu, aquesta serà
igual a l’emesa, que segons la llei de Stefan-Boltzmann és σT0

4. Es complirà:

E=σT0
4 (1)

on T0 és la temperatura del sòl en l’equilibri.

Exercici 2:
La radiació solar arriba al terra a un ritme de 0.9 cal cm min/ .2 . Si la seva absorbància és A C = 0 2.  en

ona curta i A L = 1 en ona llarga, quina serà la temperatura d'equilibri del terra?

En l’equilibri radiatiu, l'energia que absorbeix ha de ser igual a la que emet:

                                                          A E A EC C L L= (1)

en què EC  és l'energia que arriba en ona curta i EL  l'energia que emetria en ona llarga si es comportés

com un cos negre. Si T és la temperatura d’equilibri, per la llei de Stefan-Boltzmann

E TL = σ 4

de manera que l'equació (1) queda

                                                          A E A TC C L= σ 4 (2)

Tenint en compte que 1 cal=4.18 J, l'energia en ona curta és

E
cal

cm min

J

m sC = =0 9 6272 2.

Substituint els valors en l'equació (2) i aïllant T resulta

T=216.8 K=-56 ºC
que seria la temperatura d'equilibri.
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2.3.1    L’efecte hivernacle

A causa de la capa d’aire que envolta la superfície de la Terra, la temperatura d’equilibri no és T0 sinó
que és una temperatura més alta. Aquest escalfament que es produeix per l’existència d’una atmosfera
es diu efecte hivernacle3.

Per entendre com es produeix l'efecte hivernacle, considerem ara que col·loquem un sostre de vidre a
una certa alçada, de manera que, com que és transparent a la radiació solar, tant la incident com la
reflectida, la fracció absorbida pel sòl és la mateixa E que teníem en el cas sense sostre. En canvi, la
capa de vidre sí que absorbeix la radiació terrestre que li arriba i, en conseqüència, s'escalfa. Com a
resultat d'aquest escalfament, emet, per la seva banda, radiació cap a l'espai exterior i cap al sòl. Si T
és la seva temperatura final, la radiació emesa pel vidre serà σT4. Al sòl arriba ara més radiació que
abans: la d’ona curta procedent de l’espai exterior, més la d’ona llarga que arriba de la superfície de
vidre, i la temperatura final serà ′T0 , diferent de la que obteníem sense la capa de vidre (figura 2.9).

En l’estat de l'equilibri, l'energia que el sistema absorbeix de l’espai exterior E ha de ser igual a la que
surt a l'espai exterior σT4:

E T= σ 4

de manera que, comparant amb (1), resulta

T T= 0 (2)

A més, l'energia que emet el vidre ha de ser igual a la que absorbeix

2 4
0
4σ σT T'=

i substituint (2) tenim que

2 0
4

0
4σ σT T'=

d’on es pot aïllar la nova temperatura del sòl:

T' T T0
4

0 02 119= ≅ .

                                                          
3 Cal assenyalar que el terme ‘efecte hivernacle’ té un origen periodístic i, com veurem més endavant, no és massa afortunat ja
que l’atmosfera no es comporta igual que un hivernacle. El terme científic corresponent és ‘efecte d’atmosfera’.
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Fig. 2.9  A l’esquerra, es representen la radiació solar que arriba al sòl i la radiació emesa pel sòl. A la dreta,
per tal de considerar l'efecte hivernacle suposem que es col·loca una superfície de vidre (que actuaria d’una
manera similar a com ho fa l’atmosfera). S’hi representen la radiació solar incident, la reflectida, l’absorbida,
la radiació emesa pel sòl i l’emesa pel vidre.

Per exemple, si T K C T' K C0 0293 20 348 75= =  → = =º º . S'ha produït un escalfament

considerable. De tota manera, s’ha de tenir en compte que aquest exemple és només una
simplificació. El problema és més complicat quan substituïm la superfície de vidre per l’atmosfera
terrestre, ja que aquesta no és exactament un cos negre per a la radiació d’ona llarga ni és
transparent a la radiació d'ona curta. A més, en l’exemple només es té en compte l’equilibri
radiatiu, en no considerar la convecció, quan l’atmosfera en realitat està en equilibri radiatiu-
convectiu, aproximadament.

L’efecte hivernacle és, per tant, un efecte natural que fa que el planeta es mantingui a una
temperatura superior a la que tindria si no es produís. Veurem més endavant que aquest increment
de temperatura és d’uns 35 graus per sobre de la que li correspondria (aproximadament 253K o -20ºC).
Veurem també que l’augment en la concentració de certs gasos degut a l’activitat humana (sobretot
diòxid de carboni) pot produir una intensificació de l’efecte hivernacle.
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2.3.2  Emissió i absorció d'ona llarga

L’energia associada a la radiació que emet la Terra (5-25 µm) pot donar lloc només a canvis en l’estat
rotacional i vibracional de les molècules d’aire. Es poden tenir en compte les simplificacions següents:

- La superfície terrestre es comporta aproximadament com un cos negre, però amb una emissivitat
de 0.9-0.95. Per simplicitat, es pot prendre la unitat.

- L’aigua en forma líquida té una absorbància més gran que la del vapor; pràcticament qualsevol
núvol, independentment del gruix, del contingut de gotes i del radi d’aquestes, es comporta com
un cos negre.

Fig. 2.10  Espectre d'emissió dels gasos atmosfèrics al nivell del mar (àrea ombrejada). La corba envolvent és la
d’emissió del cos negre a la mateixa temperatura. La zona entre les dues línies discontínues és la ‘finestra
atmosfèrica’ per la qual la radiació que emet la superfície terrestre escapa a l'espai exterior, ja que els gasos
atmosfèrics no absorbeixen ni emeten en aquesta regió. A l’eix d’ordenades l’energia s’expressa en termes
relatius referits a l’energia màxima.

Els constituents atmosfèrics principals N2  i O2  no absorbeixen en la franja d’emissió de la superfície

terrestre. L'absorció és deguda, principalment, al vapor d'aigua, el diòxid de carboni i l’ ozó:

- vapor d'aigua: absorbeix en les bandes < 4µm, 6 3. µm, > 9µm

- CO2 : absorbeix en la banda 13 17− µm

- O3 : absorbeix en la banda 9 7. µm
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L'absorció de l'ozó és petita; on realment té interès és en l’absorció de radiació solar (banda d'ona

curta); aleshores, per a la regió entre 9-11 µm l’atmosfera és pràcticament transparent. Aquesta
regió s'anomena finestra atmosfèrica. L’àrea ratllada de la figura 2.10 mostra l’espectre d’emissió
dels gasos atmosfèrics a 300 K, mentre que l’envolvent correspon a la corba d’emissió del cos

negre a la mateixa temperatura. La zona entre les dues línies discontínues (9-11 µm) correspon a la
'finestra atmosfèrica’.

2.4  Balanç d'energia

Si la Terra es manté, per terme mitjà, en estat estacionari amb una temperatura constant, significa que
perd a l'espai exterior, en radiació d'ona llarga, tanta energia com la que absorbeix del Sol en radiació
d'ona curta.

Si suposem que l’emissivitat del Sol és la unitat, la energia solar emesa per unitat d'àrea i unitat de

temps Esol  ve donada per la llei de Stefan-Boltzmann:

E Tsol s= σ 4

en què T Ks ≅ 5900 és la temperatura d’emissió del Sol.

A la Terra, el flux d'energia solar incident mitjà teòric St  per unitat de superfície al cim de

l'atmosfera, quan la Terra es troba a la distància mitjana Terra-Sol, el podem obtenir de la manera

següent. La potència procedent del Sol, que arriba a la distància Rts  (distància mitjana Terra-Sol), és

4 2πR Sts t . D'altra banda, la potència emesa pel Sol és Esol  multiplicada per la seva àrea, és a dir,

4 2 4π σR Ts . Totes dues potències han de ser iguals, suposant que no hi ha pèrdues:

4 42 4 2π σ πR S T Rts t s s=

R x mts = 149598 1011.  (distància mitjana Terra-Sol) i Rs és el radi del Sol.

D’aquí podem aïllar el valor de St :
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S T
R

Rt s
s

ts

=






 = −σ 4

2
21487 Wm

El valor observacional és una mica inferior S= −1376 2 Wm  i s'anomena constant solar. Aquest és un

valor mitjà ja que la insolació no és constant, sinó que varia en ±32%.  a causa de l’elipticitat de

l’òrbita terrestre.

La potència interceptada pel disc terrestre és, per tant, S RTπ 2 . Amitjanant per a tota la superfície

terrestre obtenim la potència rebuda per unitat de superfície

S
R

R

S
W mT

T

π
π

2

2
2

4 4
338= = /

Aquesta quantitat d'energia ha de ser, alhora, perduda per la Terra en forma de radiació d'ona llarga.

La regió equatorial rep del Sol, per terme mitjà, més energia que la polar; també les pèrdues en

radiació d'ona llarga són majors per a l'equador que per als pols. Però per a la regió equatorial les

pèrdues són menors que els guanys, mentre que per a la regió polar els guanys són menors que les

pèrdues. Atès que no es produeix un escalfament progressiu de l'equador ni un refredament dels pols,

això vol dir que existeix un transport meridional continu d'energia de l'equador a les latituds altes

(figura 2.11), de manera que aquest desequilibri es compensa.

Aquest transport està relacionat estretament amb el moviment atmosfèric, del qual ens ocuparem al

capítol 3. A la taula 2.2 es poden comparar les temperatures teòriques i les observades que

corresponen a cada latitud, i s'observa com les diferències de temperatura entre latituds baixes i altes

són més grans pel que fa a les teòriques que a les observades.

El transport d'aquest excés d'energia de la zona equatorial cap a la zona polar, deficitària, es realitza

mitjançant els següents mecanismes:

- aproximadament el 10% el transporten els corrents oceànics a uns 35º de latitud;

- l'altre 90% el transporta l’atmosfera en la troposfera en forma de calor sensible (és a dir per

convecció, difusió molecular i difusió turbulenta), calor latent, energia potencial i energia cinètica,

també sobre la latitud 35º.
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Fig. 2.11  Transferència d'energia de les latituds baixes, amb excés, cap a les altes, amb dèficit, per tal de
compensar el desequilibri.

Taula 2.2. Temperatures latitudinals teòriques i observades

Latitud (graus) 0 20 40 60 80
Temperatura teòrica (ºC) 32.7 28.3 13.8 -11.1 -32.2

Temperatura observada (ºC) 26.1 25.5 13.8 -1.1 -16.6

D’aquests mecanismes els més importants són el calor sensible i el calor latent, que estan estretament
lligats a la circulació general. Com veurem al capítol 3, a la troposfera, en latituds mitjanes i altes, té
lloc la formació de pertorbacions amb forma sinusoïdal vinculades a ondulacions del front polar, de
longitud d'ona d'alguns milers de quilòmetres, com es mostra a la figura 2.12. El resultat és un
transport net de calor sensible de les latituds més baixes a les més altes i així es compensa
horitzontalment el no-balanç que es produeix a cada zona latitudinal. L'excés a les latituds baixes va a
compensar el dèficit de les altes, de manera que no es produeixen escalfament ni refredament
progressius (fig. 2.11). En tot cas hi poden haver oscil·lacions temporals, per períodes curts de temps,
lligades a les estacions o al pas de les pertorbacions.
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Fig. 2.12  Fase inicial de la formació de pertorbacions, associades a ondulacions del front polar.

2.4.1  Balanç energètic anual

Per considerar el balanç energètic anual per a tot el planeta primer veurem com es distribueix la

radiació, en ona curta i en ona llarga, que rep i emet el sistema Terra-atmosfera.

Radiació d'ona curta

Suposem que l’energia que arriba al cim de l'atmosfera (aproximadament 2 cal/cm2min) és 100 unitats

arbitràries de radiació d’ona curta procedents del Sol. Veiem com es distribueixen:

• 21 unitats són absorbides pels gasos atmosfèrics:

- 17 a la troposfera

- 4 a l’estratosfera

• 26 unitats incideixen en núvols:

- 3 són absorbides

- 23 són reflectides

• 25 unitats són difoses per les molècules d'aire i els núvols (la lluminositat del cel és deguda a aquesta

difusió):

- 21 arriben al sòl i són absorbides per aquest

- 4 són reflectides a l'espai exterior

• 28 arriben al sòl directament:

- 24 són absorbides

- 4 són reflectides
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Tal com dèiem en definir l’albedo, la reflexió és del 31%. A la superfície terrestre s'absorbeix un 45%
de la radiació que arriba al cim de l'atmosfera.

Fig. 2.13  Esquema de la distribució global de radiació d'ona curta i ona llarga.

Radiació d'ona llarga

• S'estima que el sòl emet per radiació 113 unitats per raó de la seva temperatura. El fet que emeti més
unitats de les que absorbeix en ona curta del Sol és perquè també absorbeix radiació provinent de
l'atmosfera. Veiem com es reparteixen aquestes 113 unitats:

- 6 surten directament a l'espai exterior a través de la finestra atmosfèrica.
- 107 són absorbides a l'atmosfera.

A més, hi ha un flux d'energia del sòl a l'atmosfera degut a l'evaporació de l'aigua en forma de calor
latent i també per conducció turbulenta des del terra:
- 23 de flux de calor latent
- 6 de flux turbulent

El sòl emet, doncs, 142 unitats.
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• L'atmosfera radia 160 unitats en ona llarga:
- 63 es perden a l'espai exterior
- 97 són absorbides pel sòl

La figura 2.13 esquematitza aquesta distribució de la radiació, en ona curta i en ona llarga.

2.4.2  Balanç a l'atmosfera i a l’espai exterior

La pèrdua d'energia per l'atmosfera en radiació d'ona llarga suposa un refredament aproximat de 2.5
ºC/dia. En canvi, l'absorció d'energia solar en ona curta representa un escalfament a l'atmosfera
d’aproximadament 0.5 ºC/dia. Aquesta pèrdua neta en ona llarga és compensada per l'absorció, en
primer lloc, de calor sensible, que emet la superfície terrestre i, en menor grau, de calor latent que
prové dels processos d'evaporació-condensació que es produeixen també a la superfície terrestre.

La presència de núvols modifica el comportament de l'atmosfera, ja que formen una capa pràcticament
opaca a la radiació d'ona llarga que emet la superfície. Així, aquesta radiació no escapa a l'espai
exterior. A més, s'escalfen i, en conseqüència, radien també en ona llarga, la qual cosa augmenta la
temperatura de l'aire que es troba entre la superfície terrestre i la capa de núvols.

L’atmosfera és pràcticament transparent a la radiació d'ona llarga en la regió entre 8 i 12 µm, la
finestra atmosfèrica, excepte a 9.7 µm, en què absorbeix l’ozó. Aquesta radiació escapa, per tant, a
l'espai exterior. No obstant això, alguns gasos traça, que es troben en concentracions molt petites a la
troposfera i que són producte d'emissions d'origen antropogènic, com els clorofluorocarbons (CFC), el
metà ( CH4 ) o els òxids de nitrogen ( N O2 ), sí que presenten línies d'absorció en aquesta regió. Un

augment en les concentracions d'aquests gasos podria implicar accentuar l’efecte hivernacle, amb un
escalfament de la troposfera i l’impacte conseqüent sobre el clima.

A les taules 2.3 i 2.4 es resumeixen els guanys i les pèrdues a l’atmosfera i a l’espai exterior,
respectivament.

Taula 2.3  Balanç a l'atmosfera (OC≡ en ona curta, OL≡ en ona llarga)

Guanys Pèrdues

Absorció (OC) 21+3 Emesa a l'espai (OL) 63
Absorció (OL) 107 Absorbida pel sòl (OL) 97
Calor latent 23 Radiació difosa (OC) 25
Fluxos turbulents 6
Radiació difosa (OC) 25
Total 185 Total 185
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Taula 2.4  Balanç a l'espai exterior (OC≡ en ona curta, OL≡ en ona llarga)

Guanys Pèrdues

Reflexió núvols (OC) 23 Radiació solar (OC) 100
Radiació difosa (OC) 4
Reflexió pel sòl (OC) 4
Finestra atmosfèrica (OL) 6
Rad.atmosfera (OL) 63
Total 100 Total 100

2.4.3  Balanç a la superfície terrestre

El flux net de radiació a la superfície terrestre s'obté a partir del balanç entre la radiació en ona curta
provinent del Sol que absorbeix la superfície:

R
S

oc↓ = −
4

1( )α ,

la radiació en ona llarga que emet la mateixa superfície, que obtenim de la llei de Stefan-Boltzmann,
considerant una emissivitat ε  i una temperatura d'equilibri per a la superfície terrestre T:

R Tol↑ ≈ εσ 4 ,

i la radiació en ona llarga que absorbeix la superfície provinent de l’atmosfera, deguda a l'escalfament
dels gasos d'efecte hivernacle i la reemissió per part d'aquests de la radiació:

R ol↓

Aquesta radiació que prové de l’atmosfera depèn del perfil vertical de temperatura, de la nuvolositat i
de la distribució dels gasos d'efecte hivernacle.

L'equació del balanç ens dóna el flux net a la superfície terrestre:

R R R Rneta oc ol ol= ↓ − ↑ + ↓

i substituint els termes queda:

R
S

T Rneta ol= − − + ↓
4

1 4( )α εσ
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Un augment en la concentració de diòxid de carboni o altres gasos d'efecte hivernacle podria
repercutir en un augment en la temperatura T d’equilibri.

En l’equilibri radiatiu, els tres termes del membre de la dreta han d’igualar el flux net a la superfície
terrestre Rneta. Aquesta energia Rneta s'utilitza en els processos següents:

a) en forma de calor latent en els processos d'evaporació de l’aigua i descongelació de neu i gel,

b) en forma de calor sensible que s'emet a l'atmosfera i

c) una petita part es transmet cap a l'interior de la superfície, a través del sòl.

Taula 2.5  Balanç a la superfície terrestre

Guanys Pèrdues

Rad. difosa abs. sòl (OC) 21 Finestra atmosfèrica (OL) 6
Rad. solar (OC) 24 Abs. Atmosfera (OL) 107
Rad. atmosfera (OL) 97 Calor latent 23

Fluxos turbulents 6
Total 142 Total 142

2.5  Temperatura efectiva

La temperatura efectiva Te  d'un planeta (o del Sol) es defineix com la temperatura que tindria si,

irradiant la mateixa quantitat d’energia per unitat de temps, es comportés com un cos negre.

La de la Terra pot ser calculada considerant que l'energia absorbida del Sol és igual a l'energia emesa a
l'espai exterior (figura 2.14). Hi intervenen els termes següents:

- Radiació solar incident. És la radiació rebuda per unitat de superfície, multiplicada per la superficie

terrestre:  
S

RT4
4 2π

- Radiació solar reflectida. També és la radiació reflectida per unitat de superfície, multiplicada per la

superfície total:  
S

RT4
4 2π α

- Radiació emesa pel Planeta. La obtenim a partir de la llei de Stefan-Boltzmann,  multiplicant per la

superfície total:  σ πT Re T
4 24
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S és la constant solar, RT  és el radi de la Terra i σ  és la constant de Stefan-Boltzmann. Considerar

l’emissivitat de la Terra en ona llarga igual a la unitat no hi introdueix un error important. Les
emissivitats estimades per a la superfície terrestre per a diferents tipus de sòl són, aproximadament,
0.92 pel terra, 0.98 per la vegetació i 0.96 per l’aigua.

Fig. 2.14  El balanç energètic a la superfície terrestre es calcula tenint en compte l'energia solar que hi arriba,
la fracció d'aquesta que és reflectida i l’energia que emet la Terra, fent-hi una correcció per tenir en compte
l'efecte hivernacle.

Igualant les entrades i sortides, queda una equació en la qual intervé la temperatura d’equilibri Te:

S
R T RT e T4

1 4 42 4 2( )− =α π σ π

Aïllant i substituint els valors, prenent α=0.31, obtenim:

T
S

Ke = −





=( )1

4
253

1
4α

σ

Aquesta seria la temperatura del planeta si no es produís l’efecte hivernacle. Amb aquest fenomen la
temperatura a la superfície s’eleva en una quantitat ∆T  fins a un valor aproximat de 288 K:

T T T Ks e= + ≅∆ 288 

La taula 2.6 dóna les temperatures efectives dels planetes del sistema solar.



60                                                                                                                              Meteorologia i clima

Taula 2.6  Temperatures efectives dels planetes. (Dades obtingudes d’Iribarne i Cho, 1980)

Planeta Distància al Sol

(106  km)

Albedo Te (K)

Mercuri   58 0.058 442
Venus  108 0.71 244
Terra  150 0.33 253
Mart  228 0.17 216
Júpiter  778 0.73  87
Saturn 1430 0.76  63
Urà 2870 0.93  33
Neptú 4500 0.84  32
Plutó 5900 0.14  43
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