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3  El moviment atmosfèric

La major part dels processos físics que tenen lloc a la nostra atmosfera són el resultat dels intents
d'autoregulació que aquesta realitza per tractar de reduir les grans diferències que resulten de la
distribució irregular de l’energia, la humitat i la pressió en el planeta. L'atmosfera actua com una gran
màquina tèrmica en la qual la diferència permanent de temperatura existent entre els pols i l'equador
proporciona l'energia necessària per a la circulació atmosfèrica. L'eficiència d'aquesta màquina és molt
petita, aproximadament del 2 %.

La transformació de l'energia calorífica en energia cinètica pot implicar un ascens o un descens de
l'aire, però els moviments verticals són generalment molt menys evidents que els horitzontals. Per
terme mitjà, la velocitat dels vents horitzontals és de l'ordre d'alguns centenars de vegades més gran
que la dels moviments verticals, encara que hi ha algunes excepcions com, per exemple, les tempestes
convectives.

3.1  Dinàmica atmosfèrica

Les forces que actuen sobre un cert volum V d'aire de densitat ρ  en el si de l'atmosfera són:

• la força de la gravetat: ρ V
&

g

• la força del gradient de pressió P o força bàrica, la qual, per unitat de massa, és − ∇
1
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• la força de fregament

• la força de Coriolis

D’aquestes forces, les que actuen segons la vertical són la de la gravetat i la component vertical de la
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 (per unitat de massa). Es tracta de dues forces que tenen sentits oposats i que

tendeixen a compensar-se mútuament i produir l’estat de l’equilibri hidrostàtic:
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Fig. 3.1  Diagrama de forces que actuen sobre un volum d’aire de massa m

Si es considera, dintre del fluid atmosfèric, un cert volum d’aire com el que apareix a la figura 3.1
(columna de base A), les forces horitzontals de la pressió que la resta del fluid exerceix sobre
aquesta porció d’aire es compensen entre si, mentre que en la vertical la diferència de pressions
entre les dues alçades (P1 i P2, amb P1>P2) determina l’aparició d’una força vertical cap amunt
(l’empenta d’Arquimedes, (P1-P2)A ) que compensa el pes del volum (mg). Les superfícies
isobàriques, superfícies d’igual pressió, són plans horitzontals quan es dóna aquest equilibri
hidrostàtic.

D'alguna manera, es pot interpretar que la força de la gravetat és la responsable tant de la producció
com del manteniment del gradient vertical de pressió. Quan l’equilibri entre les dues forces es trenca,
com quan es té un cert volum d'aire de densitat diferent al de l'entorn, es produeixen moviments
verticals accelerats de flotació o d'enfonsament d'aquest volum.

3.2  El moviment horitzontal

La resta de forces (la component horitzontal de la força bàrica, la força de Coriolis i la de fregament)
actuen segons el pla horitzontal i donen lloc al moviment horitzontal de l’aire, és a dir, al vent.

3.2.1  El gradient horitzontal de pressió

És la component de la força bàrica segons el pla horitzontal. La formació d’un gradient horitzontal de
pressió qualsevol representa un estat de desequilibri momentani que dóna lloc immediatament al
moviment horitzontal accelerat de l'aire, és a dir, provoca l'aparició de vent. Pot aparèixer per causes
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mecàniques (per convergència o divergència locals de l'aire) o per causes tèrmiques (per l'expansió o
la compressió de l'aire sobre una certa zona de la superfície que ha experimentat un escalfament o que
s’està refredant). Els gradients horitzontals són capaços de mantenir-se en el temps en un estat
d'equilibri dinàmic.

A la figura 3.2 es representen dues situacions que han donat lloc a l’aparició d’un gradient horitzontal
de pressió:

Fig. 3.2  Distorsions de les superfícies isobàriques

A la part esquerra de la figura 3.2 es representen, en un perfil vertical, dues configuracions de
superfícies isobàriques que corresponen a dos estats en què existeix un gradient horitzontal de pressió.
A la part de dalt es pot veure que s’ha produït una distorsió d’aquestes superfícies de manera que en
tallar-les per un pla horitzontal queda format sobre aquest pla un centre B de baixes pressions. Així
apareix un gradient de pressió dirigit del centre cap enfora. En canvi, a la part de baix s’ha format un
centre d’altes pressions A, i ara el gradient horitzontal de la pressió va dirigit de fora cap al centre.

La força deguda a aquest gradient horitzontal, per unitat de massa, s'expressa matemàticament com:

F
 P

nB = −
1

ρ
∂
∂

 (3.2)

essent n la component horitzontal amb què s’estigui treballant.
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A la figura 3.3 s’observa com una senzilla inclinació de les isòbares segons la vertical es tradueix, en
un pla horitzontal, en una zona on apareix un gradient de pressió. La component n indica la direcció i
el sentit en què la pressió creix. La força bàrica tindrà el sentit oposat.

Fig. 3.3  La força del gradient de pressió o força bàrica FB

L’efecte aïllat d’aquesta força provocaria el moviment de l'aire des de les zones d'altes pressions cap a
les de baixes pressions. De tota manera, el vent no travessa perpendicularment les isòbares ja que hi
intervenen altres forces.

3.2.2  La força de Coriolis

Quan s'observa el moviment de l'aire des de la Terra, la qual està en rotació i, per tant, és un sistema
de referència no inercial, sembla com si, a més de les forces abans esmentades, hi estigués actuant
alguna altra: es tracta de la força de Coriolis, una força d’inèrcia, els efectes de la qual apareixen pel
fet que el moviment de les masses d'aire s’observa des de la superfície de la Terra en rotació. Aquesta
força es manifesta desviant la direcció de l'aire, de manera que, per a un observador situat a la Terra,
produeix una desviació de la trajectòria cap a la dreta, a l'hemisferi nord, i cap a l'esquerra, al sud.

La figura 3.4 mostra l'efecte d'aquesta força sobre una massa llançada des del centre d’un disc giratori
cap a la perifèria. La trajectòria que segueix la massa per a un observador en repòs fora del disc és
rectilínia, però per a un observador que gira amb el disc la trajectòria és corba:
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Fig. 3.4  L’efecte de Coriolis

Això és degut al fet que la massa, en anar cap a la perifèria (i suposant que manté la velocitat lineal
aproximadament constant), no pot mantenir la mateixa velocitat angular que el disc ja que el radi va
augmentant i, en conseqüència, es va quedant endarrerida.

La força de Coriolis, per unitat de massa, s'expressa vectorialment com:

& &

&

F vC = − ×2Ω (3.3)

essent 
&

Ω  el vector axial corresponent a la velocitat de rotació de la Terra i 
&

v  la velocitat de la massa
d'aire. La figura 3.5 mostra com, en un punt de l’hemisferi nord, en avaluar el producte vectorial entre

el vector axial 
&

Ω  i una velocitat 
&

v  donada, la força de Coriolis − ×2
&

&

Ω v  resulta ser sempre

perpendicular a la velocitat (és a dir, a la direcció de moviment de l’aire) i en un sentit que provoca la
desviació de la trajectòria cap a la dreta, a l’hemisferi nord. Com que es tracta d’una força normal al
moviment, només afecta la direcció del vent i no la seva velocitat.

El mòdul d’aquesta força és:
F v sinC = 2Ω ϕ (3.4)

essent Ω  la velocitat de rotació terrestre, 7.29×10-5 rad/s, v la velocitat de la massa d'aire i ϕ  l’angle

que formen els vectors 
&

Ω  i 
&

v .
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Fig. 3.5  La força de Coriolis a l’hemisferi nord desvia la trajectòria cap a la dreta

En el cas de moviment horitzontal de l’aire, l’angle ϕ  de l’expressió (3.4) coincideix amb la latitud

terrestre. En aquest cas, la quantitat f sin= 2Ω ϕ  s’anomena paràmetre de Coriolis.

Cal observar que la magnitud de la força és directament proporcional a la velocitat horitzontal de l'aire
i al sinus de la latitud. En conseqüència, aquest efecte és màxim als pols (ϕ =90º), disminueix en

decréixer la latitud i és nul a l'equador (ϕ =0º).

3.2.3  El vent geostròfic

El moviment horitzontal de l’aire més senzill és el que es produeix quan la força de gradient de pressió
queda equilibrada completament per la força de Coriolis, la qual actua en la mateixa direcció i en
sentit oposat. Aquesta situació es dóna quan la força de fregament és negligible, com ara en
l’anomenada atmosfera lliure, per sobre de la capa de fricció amb el terra (entre 500 i 1000 m
d’altura). En aquest cas, el vent pren una direcció aproximadament perpendicular al gradient de
pressió (és a dir, paral·lela a les isòbares, com es representa a la figura 3.6) i, seguint el moviment de
l’aire, els nuclis d'altes pressions queden a la dreta i els de baixes pressions a l'esquerra, a l'hemisferi
nord.
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Fig. 3.6  Vent geostròfic

El vent ideal horitzontal que compleix aquesta condició s’anomena vent geostròfic i la seva velocitat
ve donada per

v
sin

P

ng = 1

2Ω ρ ϕ
∂
∂

(3.5)

És a dir, la velocitat del vent geostròfic és inversament proporcional al sinus de la latitud. Amb
l'excepció de les latituds baixes, on la força de Coriolis és pràcticament nul·la, el vent geostròfic
s'aproxima molt a l'aire observat en l'atmosfera lliure.

Exercici:

A uns 2 km d’altura sobre una determinada regió, s’observa que el vent porta una velocitat de 24 m/s
(uns 48 nusos). Sobre aquesta zona i en aquesta altura, les isòbares, dibuixades cada 8 hPa, són
aproximadament rectes i estan separades entre si uns 250 km. Si considerem que la densitat de l’aire
en aquesta altura és d’1 kg/m3, quina latitud té aquesta regió?

En aquesta altura podem considerar que la velocitat del vent és aproximadament la del vent geostròfic.
Així, de la seva expressió matemàtica (3.5) podem aïllar la latitud com:
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3.2.4  Moviment ciclònic i anticiclònic

Un altre tipus de moviment és el que es dóna quan l’aire segueix una trajectòria curvilínia al voltant
d'un nucli d'alta o baixa pressió. En aquest cas, no es dóna l'equilibri geostròfic, és a dir, la força
bàrica i la de Coriolis no són iguals i de sentit oposat ja que la seva suma vectorial dóna lloc a una
acceleració centrípeta a c dirigida cap al centre de curvatura:

Fig. 3.7  Moviment al voltant de centres de baixa o d’alta pressió

La figura 3.7 indica que, a l'hemisferi nord, en un sistema de baixes pressions el vent segueix una
trajectòria aproximadament circular ja que la força de Coriolis és més petita que la pressió. La
diferència entre ambdues forces dóna l'acceleració centrípeta neta. En el cas de les altes pressions,
l'acceleració centrípeta també és deguda a la diferència entre aquestes forces, però la força de Coriolis
és més gran. Quan l’acceleració tangencial és nul·la, aquest vent que circula paral·lelament al llarg
d’isòbares corbes és conegut amb el nom de vent del gradient.

Suposant que els gradients de pressió siguin idèntics en els dos casos, les contribucions diferents de la
força de Coriolis, el mòdul de la qual és directament proporcional a v, impliquen que la velocitat del
vent al voltant d'un centre de baixes pressions ha de tenir un valor inferior a la del vent geostròfic, vent
subgeostròfic, mentre que en el cas de les altes pressions tenim vents supergeostròfics. Tot i així,
aquest no és un fet massa rellevant ja que el gradient de pressió en un anticicló sol ser molt menys
intens que en una baixa o depressió.

Cal observar que en el cas del centre de baixes pressions, altrament dit depressió, com que la força
bàrica va dirigida cap endins i la de Coriolis cap enfora, el vector velocitat ha de tenir el sentit que
indica la figura 3.7 (recordeu el que s’ha comentat al subapartat 3.2.2.) de manera que el moviment al
voltant del centre segueix el sentit oposat a les agulles del rellotge. Es tracta del moviment ciclònic. En
canvi, en el cas del centre d’altes pressions, la disposició de les forces és tal que el moviment al
voltant del centre té el sentit oposat i, per això, rep el nom d'anticicló. A l’hemisferi sud la situació és
a la inversa.
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La magnitud de l'acceleració centrípeta és, en general, petita, i només té molta importància en el cas de
vents que es mouen a molta velocitat seguint trajectòries molt corbades (és a dir, al voltant d'un
sistema de baixes pressions molt intens ja que, com hem dit, el gradient de pressió en un anticicló sol
ser feble). Hi ha dos casos que tenen una importància meteorològica especial: els ciclons intensos
propers a l'equador, en què és negligible la força de Coriolis, i els vòrtexs de diàmetre molt petit, com
els tornados. En aquestes condicions, quan el fort gradient de pressió proporciona l'acceleració
necessària perquè la velocitat del vent sigui paral·lela a les isòbares, el moviment es denomina
ciclostròfic.

Tant aquesta situació d’equilibri com la que correspon al vent geostròfic es trenquen quan els sistemes
de pressió evolucionen i quan es mouen en sentit meridional, de manera que la força de Coriolis varia.

3.2.5  Forces de fregament

En les proximitats de la superfície terrestre (per sota dels 500 m en terreny pla), el fregament fa que la
velocitat del vent disminueixi per sota del valor geostròfic. Això influeix també en la força de Coriolis,
que depèn de la velocitat, la qual, en conseqüència, també disminueix. D'aquesta manera, el vent
comença a travessar cada vegada més obliquament les isòbares en la direcció i el sentit de la força del
gradient de pressió. Aquesta inclinació del vent respecte a les isòbares sol ser d’uns 30° sobre terra i
entre 10° i 20° sobre el mar. Pel que fa al mòdul de la velocitat, aquest es pot reduir sobre terra ferma
a una tercera part de la velocitat del vent geostròfic, i sobre els oceans a dues terceres parts.

Fig. 3.8  Efecte del fregament sobre el moviment de l’aire

En el cas del moviment al voltant d'un centre de baixes pressions, l'efecte del fregament és produir la
convergència de l'aire a la superfície, la qual generalment dóna lloc a un moviment vertical ascendent.
En el cas de l'anticicló, el fregament afavoreix la divergència de l’aire a la superfície i, per tant, sol
estar associat a un moviment vertical descendent anomenat subsidència.
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Tant l’acumulació com la pèrdua d'aire a les proximitats de la superfície han d'estar compensades pel
moviment vertical. A la part inferior de la figura 3.9 es representen un cicló i un anticicló vistos de
perfil. Es pot veure com l'aire s'eleva per sobre de la depressió i descendeix sobre l’anticicló, i
produeix en compensació convergència o divergència a la troposfera superior.

           Fig. 3.9  Moviments verticals de l’aire associats als centres de baixa i d’alta pressió

3.3  Els moviments verticals de l'aire: ascendències i descendències

Hem vist, doncs, com la convergència i la divergència mecàniques de l’aire associades als centres de
baixa i d’alta pressió poden donar lloc al moviment vertical a gran escala de l’aire, d’elevació en el
primer cas i de subsidència en el segon, en ambdós casos amb velocitats de l’ordre dels 5-10 cm/s.
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Però existeixen altres causes que determinen el moviment vertical de l'aire a l'atmosfera, per exemple,
la convecció tèrmica. Quan la radiació solar escalfa una zona de la superfície terrestre, l’aire que hi ha
al damunt es va escalfant per sota per contacte, de manera que perd densitat i ascendeix lliurement,
essent reemplaçat per aire més fred i dens. Es tracta de corrents convectius d’escala local, en què el
moviment vertical pot arribar a ser molt important; es poden arribar a tenir velocitats de l’ordre dels
10 m/s, com a l’interior dels núvols de tempesta.

Fig. 3.10  La convecció tèrmica

Una altra causa per la qual es poden produir moviments verticals de l’aire és l’orografia. L’aire es pot
veure forçat a remuntar una barrera orogràfica, ja siguin muntanyes, conjunts d’edificis o formacions
vegetals importants. També podem tenir l’ascens forçat de l’aire en un sistema frontal, en què una
massa d’aire calent és obligada a ascendir per sobre d’una altra més freda.

Fig. 3.11  Ascens forçat orogràfic i frontal
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Finalment, es pot tenir convecció forçada produïda per la turbulència mecànica que experimenta l’aire
quan flueix per una superfície irregular.

Qualsevol d’aquests moviments ascendents pot donar lloc a la condensació del vapor d’aigua
contingut en la massa d’aire i a la formació de núvols i de boira. Al capítol 4 estudiarem amb més
deteniment aquests mecanismes que produeixen el moviment vertical de l’aire i les seves
conseqüències meteorològiques.

3.4  Circulacions

A causa de certes peculiaritats de la topografia d’una regió o de la interacció entre l’oceà i els
continents, és bastant corrent l’establiment de circulacions d’aire d’escala local o més gran.

Moltes circulacions locals, per exemple, són determinades per interaccions entre l'atmosfera i la
superfície situada per sota d'ella. La temperatura dels nivells baixos de l'atmosfera depèn de si la
superfície de sota és aigua o terra i de les característiques d'aquesta terra. Així, la temperatura és
inferior sobre una zona de sorra lleugera i humida que sobre un terreny fosc i sec, ja que la sorra
reflecteix la radiació solar de forma més efectiva que el terra fosc. A més, part d'aquesta energia es fa
servir per fer evaporar l’aigua i, per tant, queda menys quantitat de calor per augmentar la temperatura.
D’altra banda, en una zona costanera, és diferent la temperatura de l’aire sobre el mar que sobre terra.

3.4.1  La brisa marina i la terrestre

Quan s'aplica calor a un objecte, la seva temperatura puja, mentre que en refredar-se de nou desprèn
una quantitat equivalent de calor. Però no tots els materials tenen la mateixa capacitat calorífica.1 Es
defineix la calor específica d'una substància com la quantitat de calor que se li ha de proporcionar a
una unitat de massa per elevar-ne la temperatura 1ºC. Per exemple, la calor específica de l’aigua és 1
cal/g °C, mentre que la dels minerals que integren les roques és aproximadament de 0.2 cal/g ºC, és a
dir, unes cinc vegades menor. En conseqüència, una quantitat donada de calor elevarà la temperatura
d'una unitat de massa de les roques unes cinc vegades més que si aquesta unitat fos d’aigua. Això
explica que en un dia càlid i a la costa sigui freqüent l'aparició d'una brisa de mar a terra, l’anomenada
brisa marina o marinada.

Atès que la radiació solar eleva més la temperatura de la terra que la del mar, l'aire que es troba sobre
el terra s'escalfa i, en perdre densitat, tendeix a elevar-se, amb la qual cosa disminueix localment la
pressió i, en conseqüència, es produeix un gradient de pressió des de l’aigua cap a la terra. L'aire fred
que es troba sobre el mar es mou cap a terra per ocupar el lloc que ha deixat l'aire calent i refresca les

                                                          
1 La capacitat calorífica d’una substància de massa m és la quantitat de calor que s’ha de subministrar a tota la seva
  massa per elevar-ne la temperatura un grau. La calor específica és la capacitat calorífica per unitat de massa.
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costes amb brises marines. L'aire calent ascendent es mou cap al mar en altura, descendeix sobre el
mar i forma una cèl·lula de convecció.

Fig. 3.12  Brises marina i terrestre

Durant la nit l’efecte és el contrari: el mar està més calent que el continent i la circulació de l’aire
s’inverteix i dóna lloc a una brisa terrestre o terral a la superfície.

Aquestes dues brises no són de la mateixa magnitud; mentre que la velocitat del vent en la brisa
marina pot arribar a prendre valors de 4 a 7 m/s, la brisa terrestre no sol presentar velocitats superiors
als 2 m/s. La marinada és prou intensa per dominar sobre la circulació a gran escala de la regió. De fet,
en les latituds mitjanes, la força de Coriolis desvia la brisa marina que es mou cap a terra, de manera
que, en realitat, bufa quasi paral·lela a la línia de costa. N’és un exemple el vent de garbí (del sud-
oest) a les costes catalanes, que bufa quasi diàriament a les hores centrals del dia. Aquests vents locals
poden tenir un efecte decisiu sobre la temperatura i la humitat de les zones costaneres; l'aire humit de
la marinada forma molt sovint núvols en ascendir sobre la costa.

3.4.2  Els monzons

Un mecanisme molt semblant al de les brises, encara que a més gran escala, és el que produeix els
vents monzònics, de gran importància climàtica en certes regions com l’Índia i altres zones d’Àsia i
Àfrica. Mentre que les brises tenen una escala temporal diürna, els monzons són un fenomen
estacional i tenen molta més extensió.

Durant l’estiu, l’aire que es troba sobre els continents fortament escalfats pel sol ascendeix i és
substituït per l’aire fred procedent del mar, el qual envaeix la zona i hi aporta una gran quantitat
d’humitat. Quan aquest aire humit avança terra endins, també s’escalfa i acaba ascendint, i en aquest
procés es condensa part del seu vapor d’aigua i s’allibera la calor latent de condensació. Aquest
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alliberament de calor intensifica la circulació monzònica, ja que aporta una energia suplementària que
afavoreix la dilatació i l’ascens de l’aire. Es produeixen grans formacions nebuloses i les pluges hi són
importants. És el que es coneix amb el nom de monzó d’estiu, que dóna lloc a l’estació humida.

A l’hivern és l’aire fred continental el que es desplaça sobre els oceans més càlids. La circulació
s’inverteix i disminueix dràsticament la cobertura nebulosa sobre el continent, cosa que dóna lloc a
l’estació seca.

3.4.3  El vent de muntanya i el de vall

En una zona muntanyosa, durant el dia el Sol escalfa més els vessants de muntanya que la vall, de
manera que es produeix un flux d’aire que ascendeix des de la vall cap als cims. Es tracta del vent
anabàtic (ascendent), que assoleix la velocitat més alta a primera hora de la tarda. Simultàniament es
produeix el moviment de l’aire seguint l’eix de la vall, en el sentit en què el terreny ascendeix. Aquest
vent local de vall, generalment molt fluix, és compensat per un vent de retorn en altura que és
alimentat pels vents anabàtics, el qual moltes vegades queda emmascarat per la circulació general de la
zona.

Fig. 3.13  Vents anabàtics i catabàtics

Durant la nit, la circulació s’inverteix. Els vessants de la muntanya es refreden per radiació i l’aire que
tenen a sobre, més fred i dens, descendeix des del cim i s’enfonsa a la vall, la qual cosa dóna lloc al
que es coneix amb el nom de vent catabàtic (descendent). Paral·lelament es formen vents de muntanya
al llarg de l’eix de la vall, que bufen cap a les zones més baixes, mentre que en altura apareix també un
corrent de retorn que el compensa.
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3.5  La circulació general atmosfèrica

És la configuració a escala planetària dels vents i de la pressió com a conseqüència de la diferent
radiació solar rebuda pel planeta en cada latitud i de l’efecte de la rotació terrestre.

3.5.1  Característiques generals

Com ja hem vist al capítol 2, l'aire que envolta la Terra s'escalfa més en contacte amb l'equador que en
altres punts, ja que és la zona on la radiació solar cau més perpendicularment. Així, el gruix de la
troposfera a l'equador és més gran que als pols. Si la Terra no tingués el moviment de rotació i la seva
superfície fos llisa, l'aire que es troba sobre l'equador s'elevaria i seria substituït per l'aire més fred dels
pols, que són els que reben la menor quantitat d'energia solar. D'aquesta manera, s'originaria una brisa
polar, provinent dels pols cap a l'equador, sobre la superfície. En les capes altes de l'atmosfera, l'aire
que s'ha elevat a l'equador es dirigiria cap als pols, i descendiria sobre ells, ja refredat, per completar
el cicle. Tindríem així unes circulacions meridianes a escala hemisfèrica, amb fortes ascendències
sobre l'equador i descendències sobre els pols. Aquest és el model de Halley, que s’il·lustra a la figura
3.14. La conseqüència seria una acumulació d'aire fred als pols, on la pressió atmosfèrica resultaria
molt alta, i una contínua ascendència de l'aire a les regions equatorials, en les quals la pressió baixaria
moltíssim.

Fig. 3.14  Model de Halley (1686)

Però a causa del moviment de rotació de la Terra, la circulació general es complica bastant més. L'aire
que es dirigeix cap al pol nord per les capes altes, va essent desviat per l’efecte de Coriolis cap a la
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dreta de la seva trajectòria inicial, progressivament amb més curvatura, fins a convertir-se en vent del
sud-oest. En arribar als 30º de latitud (aproximadament la de les illes Canàries) ha passat a ser ja un
vent de l'oest i s’ha refredat prou per començar a caure cap a terra. Una vegada a la superfície, es
dirigeix cap a l'equador, però no com a vent del nord, ja que la desviació de Coriolis torna a actuar
sobre ell i el converteix en vent del nord-est, on ascendeix, i així queda tancada una cèl·lula de
convecció limitada entre els 30° i l’equador denominada cèl·lula de Hadley (descrita per Hadley l’any
1735).

Fig. 3.15  Esquema simplificat de la circulació general atmosfèrica

Cal dir, de tota manera, que la desviació de l’aire en latituds baixes, a prop de l’equador, no es pot
justificar totalment per l’efecte de Coriolis per raó del baix valor que aquesta força pren en aquesta
zona. S’ha d’explicar en termes de la conservació del moment cinètic. Per exemple, l’aire que es troba
sobre l’equador té un moment cinètic de rotació molt elevat a causa de la distància a l’eix de rotació



3  El moviment atmosfèric 77

(el radi terrestre). En moure’s cap al pol en altura, com que aquesta distància disminueix, la seva
velocitat angular ha d’augmentar per tal de conservar el seu moment cinètic. Això es tradueix en una
desviació cap a l’est en ambdós hemisferis. Aquest efecte va ser descrit pel model de Ferrel l’any
1856.

Tanmateix, l’aire fred i dens que es mou des dels pols sobre terra en direcció a l'equador comença a
fer-se del nord-est fins arribar als 60º de latitud (aproximadament, al sud de Groenlàndia) en què es fa
totalment de l'est. En aquest moment ja s'ha escalfat prou per ascendir i es dirigeix novament cap al pol
per les capes altes com a vent del sud-oest. Tan bon punt es troba sobre el pol nord, descendeix i es
tanca el cicle.

La zona intermèdia de latituds 60º>ϕ>30º rep el nom de zona temperada i en ella predominen els
vents de component oest, no només en superfície sinó també en altura, a bona part de la troposfera. En
aquesta zona el transport horitzontal és molt important. La situació a l'hemisferi sud és la simètrica,
com es pot veure a la figura 3.15, ja que l'efecte de Coriolis en aquest hemisferi fa desviar els vents
cap a l'esquerra de la seva trajectòria.

Aquesta figura mostra una circulació molt simplificada, però és útil per identificar algunes de les
característiques principals de les configuracions generals de pressió i de vent. Hi ha un anticicló sobre
cada pol, una zona de depressions o de baixes pressions aproximadament als 60º de latitud en cada
hemisferi, una franja anticiclònica cap als 30º de latitud, de la qual parteixen els vents alisis per una
banda i els de ponent per l'altra, i un cinturó equatorial bastant ample, la zona de convergència
intertropical (ITCZ), en què els alisis d’ambdós hemisferis que hi convergeixen estan tan intensament
caldejats que s'eleven sense penetrar a l'interior i formen intensos corrents verticals ascendents. Per
aquesta raó, a l'interior d'aquesta zona pràcticament no hi ha vent sobre el terra i per això s'anomena
zona de les calmes equatorials. La pressió hi és molt baixa. Com que l’aire en aquesta zona sol ser
molt humit, la seva ascendència contínua produeix intenses precipitacions.

La figura 3.16 és més realista que la 3.15. Mostra com les zones d'altes i baixes pressions en superfície
no són contínues sinó que hi ha certes regions afavorides geogràficament, fonamentalment a causa de
la distribució irregular d’oceans i continents i els seus diferents comportaments tèrmics. També s’hi
representa el cinturó de baixes pressions equatorial o ITCZ. Es pot observar que es troba a prop de
l’equador geogràfic però que presenta variacions estacionals: a l’estiu és situat lleugerament cap al
nord (uns 10°N), especialment cap a l’interior dels continents, més càlids; a l’hivern el trobem
desplaçat en algunes zones oceàniques cap al sud (uns 5°S).

Les cèl·lules d’altes pressions subtropicals es troben cap als 30°N i els 30°S, i avancen i es reforcen
sobre els continents, relativament freds, a l’hivern, mentre que s’intensifiquen i s’estenen sobre els
oceans a l’estiu. A causa de la descendència de l’aire associada a les altes pressions, la qual impedeix
la formació de núvols i la precipitació, en aquestes zones el clima és molt sec i és on es troben els
principals deserts (per exemple, el desert del Sàhara o el de Sonora a l’hemisferi nord, i el desert
d’Atacama o el de Kalahari a l’hemisferi sud). Sobre els oceans, els anticiclons més importants són els
que es formen sobre les illes Açores, sobre el Pacífic oriental i al sud de l’oceà Índic.
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Fig. 3.16  Configuració mitjana de vents i pressions a la superfície (en hPa).
La ITCZ és representada per la línia de traç gruixut.

Entre els anticiclons subtropicals i els pols es troben unes zones de baixes pressions, sobretot a
Islàndia i a les illes Aleutianes a l’hemisferi nord, i sobre els continents a l’estiu. Aquestes baixes,
que se solen representar en els mapes de valors mitjans de la pressió atmosfèrica com a la figura
3.16, indiquen que sobre aquestes zones és freqüent el pas de depressions molt intenses; mentre que
els anticiclons abans esmentats són persistents sobre les zones on són representats. Les latituds
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intermèdies de la zona temperada resulten afectades per l’avenç d’aquestes depressions mòbils que
poden arribar a aquestes latituds sobretot a l’hivern, i pels anticiclons que a l’estiu es poden estendre
fins afectar aquesta zona.

A la figura 3.16 es pot observar també la circulació monzònica sobre el continent asiàtic. La formació
d’un centre d’altes pressions sobre el continent a l’hivern fa que apareguin vents bufant cap a l’oceà
(monzó d’hivern, estació seca). En canvi, a l’estiu es forma a la regió una zona de baixes pressions que
provoca la invasió de l’aire oceànic, humit i inestable, cap a terra. Aquest aire, en ascendir sobretot per
l’efecte de l’Himàlaia, produeix pluges torrencials (monzó d’estiu, estació humida).

Fig. 3.17  Imatge del Meteosat del disc terrestre (1200 visible) presa el dia 30 de juny de 1997.
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Les figures 3.17 i 3.18 mostren les imatges del Meteosat del disc terrestre corresponents a un dia de
juny i a un de desembre. En elles es poden observar la zona de convergència intertropical (ITCZ),
com també formacions nebuloses corresponents a les zones de baixes pressions i les àrees descobertes
típiques dels anticiclons.

A la figura 3.17, corresponent al mes de juny, la banda nebulosa associada a la zona d’ascendència
de l’aire de la ITCZ es troba desplaçada lleugerament cap al nord de l’equador. A l’oest de la
Península Ibèrica apareix una depressió amb circulació ciclònica de l’aire, com correspon a
l’hemisferi nord. A la figura 3.18, corresponent al mes de desembre, la ITCZ apareix desplaçada
lleument cap al sud de l’equador. Es pot observar com a l’hemisferi sud les formacions nebuloses
associades a les depressions indiquen la circulació de l’aire en el sentit de les agulles del rellotge, a
l’inrevés que a l’hemisferi nord.

Fig. 3.18  Imatge del Meteosat del disc terrestre (1200 visible) presa el dia 9 de desembre de 1997.
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3.5.2  El front polar

Com ja s’ha vist, l'aire expulsat dels pols no passa normalment per sota dels 60º de latitud. La zona de
depressions que hi ha sobre el terra en aquestes latituds separa, doncs, l'aire polar del de la zona
temperada o aire tropical. El front polar és aquesta franja que separa, a l'hemisferi nord, els vents
polars del nord-est dels tropicals del sud-oest. A l'hemisferi sud separa els vents polars del sud-est amb
els tropicals del nord-oest.

Fig. 3.19  El front polar

El front polar no és una línia que coincideixi amb un paral·lel geogràfic sobre la superfície de la Terra,
sinó que normalment presenta ondulacions en el centre de cada una de les depressions que hi ha al
llarg d'aquesta zona, i algunes discontinuïtats. Les seves posició i forma varien contínuament, sobretot
a causa de la distribució irregular d’oceans i continents i de les barreres orogràfiques. Mentre que a
l’estiu sol estar situat més cap al nord, a l’hivern sol estar més cap al sud. Les seves ondulacions es van
traslladant de l'oest cap a l’est. El temps en la zona temperada està molt lligat amb la configuració del
front polar.

3.5.3  El corrent en jet

Examinant un tall vertical de l'atmosfera terrestre de nord a sud (com el de la figura 3.20), s’observen
uns forts corrents d'aire de l'oest en altura, a una velocitat màxima molt pronunciada: a l'hemisferi nord
supera generalment els 60 m/s, i a l'hivern pot augmentar fins i tot als 135 m/s. Com ja hem vist al
capítol 1, es coneixen amb el nom de corrents en jet i tenen una repercussió fonamental en la dinàmica
atmosfèrica, ja que són un mitjà molt eficaç i ràpid de propagació de l’energia a grans distàncies.

Associat al front polar es troba el jet polar, un vent tèrmic que s’origina pel fort gradient meridià de
temperatura que existeix entre l'aire polar i el tropical. Aquest corrent és restringit a la zona on aquest
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gradient i l’intercanvi d’energia són màxims. Hi existeix també un jet subtropical, format a la zona de
confluència entre la cèl·lula de Hadley tropical i la zona temperada, associat amb el gradient de
temperatura que hi ha a les capes superiors de la troposfera. El jet polar és situat a una latitud molt
variable i generalment és discontinu i presenta ruptures, mentre que el subtropical és molt més
persistent, encara que molt rarament assoleix les altes velocitats del polar.

Fig. 3.20  Perfil vertical simplificat de la troposfera

Els corrents en jet tenen un paper fonamental en les variacions a curt termini de la circulació general:
són un mecanisme molt efectiu de barreja horitzontal de masses d’aire tèrmicament diferents i estan
relacionats amb la formació i el desplaçament de les depressions i els anticiclons en superfície.

3.6  Els corrents oceànics

Els corrents oceànics superficials es formen, igual que els vents, com a conseqüència de la distribució
de zones d’alta i de baixa pressions atmosfèriques, i apareixen per regular l’intercanvi de calor i
energia entre aquestes zones, alhora que influeixen de forma important en el clima, atesa la seva
capacitat calorífica (unes 1000 vegades superior a la de l’atmosfera). Es calcula que els corrents
oceànics representen entre un 20 i un 25 % del transport de calor total meridià. Aquest transport varia
amb la latitud, essent més important a les latituds baixes.
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A la figura 3.21 es pot observar com els corrents càlids (per exemple, el del Golf, que es forma en el
Carib i el golf de Mèxic, o el del Brasil) transporten calor cap als pols. Els corrents freds (com el de
Califòrnia o el del Perú) transporten aigua freda des dels pols fins a l’equador. També podem observar
la formació d’uns grans moviments circulars controlats per les altes pressions subtropicals, així com la
influència dels vents de la circulació general a nivell superficial, especialment els de l’oest. Entre els
anticiclons subtropicals i l’equador els vents alisis donen lloc als corrents equatorials nord i sud.

Fig. 3.21  Corrents oceànics

Un fet de gran influència en la circulació general és l’ascensió important d’aigua freda de les
profunditats en les regions equatorials, deguda a la desviació de les aigües superficials que fan els
vents alisis. S’han trobat relacions entre aquest fenomen i alguns canvis de la circulació atmosfèrica de
l’hemisferi nord. De vegades aquesta ascensió d’aigua no es produeix i s’enregistra un escalfament
anòmal de les aigües superficials. Aquesta anomalia, quan es dóna al Pacífic equatorial, es coneix amb
el nom de El Niño, perquè el fenomen s’observa als voltants de Nadal; i pot tenir conseqüències
catastròfiques pel sector de la pesca dels països que la pateixen, ja que l’aigua freda de les
profunditats, que no arriba a la superfície, és molt rica en nutrients fonamentals per a la fauna marina.
Més endavant, al capítol 5, tractarem el tema amb més detall.
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