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4  Fenòmens meteorològics

4.1  La humitat terrestre

A la Terra, l’aigua es troba en un estat de transformació constant denominat cicle hidrològic, en el
qual es donen tres processos fonamentals: l'evaporació de l'aigua als oceans, als rius i als llacs, al terra
mullat i per transpiració de les plantes; la condensació del vapor d'aigua en forma de núvols, boira o
rosada, i la precipitació. Els dos primers són un canvi de fase (de líquid a gas, de gas a líquid) en el
qual intervé la calor latent d'evaporació: es necessiten unes 590 calories1 (2470 J) per evaporar un
gram d'aigua, i en la condensació d'un gram d'aigua s’allibera una quantitat equivalent de calor. Si
recordem el valor de la calor específica de l'aigua (1 cal/g ºC), veiem que l'evaporació d'un gram
d'aigua absorbeix tanta calor com la que es necessita per elevar en 1ºC la temperatura de 590 vegades
aquesta quantitat d'aigua. En aquests processos, doncs, l'intercanvi energètic és molt important. De fet,
el contingut de vapor d’aigua de l’atmosfera es pot considerar com un magatzem important d’energia
en forma de calor latent.

Per indicar la proporció de vapor d’aigua dintre d’un cert volum d’aire es fan servir diverses
magnituds: la humitat absoluta (la massa de vapor per volum d’aire, g/m3), la humitat específica (la
massa de vapor per unitat de massa d’aire, g/kg) i la humitat relativa (el quocient en tant per cent entre
la humitat absoluta de l’aire a una certa temperatura i la que aquest aire tindria si estigués saturat a
aquesta temperatura). Aquesta humitat relativa, U, es pot expressar en termes de la pressió de vapor e
o pressió parcial del vapor dintre de la barreja de gasos que componen l’aire, fent

U =
e

es

×100                                                    (4.1)

essent es la pressió de vapor saturant per la temperatura de l’aire, és a dir, la màxima pressió parcial
que el vapor pot exercir, ja que l’aire a aquesta temperatura no pot contenir més aigua en forma
gasosa.

                                                          
1 A 15ºC de temperatura.
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La forta dependència d’es amb la temperatura es mostra a la figura 4.1. La corba contínua representa la
pressió saturant del vapor respecte de la fase líquida en funció de la temperatura i, per tant, és la corba
d’equilibri entre les dues fases, gas i líquid. El punt triple indica l’estat de pressió i temperatura en què
les tres fases, gas, líquid i sòlid, poden coexistir en equilibri. Es tracta del punt de fusió del gel, a 0ºC.
Per sota del punt triple, la pressió de vapor saturant és més petita sobre una superfície de gel que sobre
una d’aigua líquida en estat de subfusió. És per això que apareix la corba d’equilibri gas-sòlid,
representada en forma discontínua a la figura. Un punt situat a la dreta del punt triple representa l’estat
d’una mostra d’aire típica a l’atmosfera en la qual el contingut d’humitat es troba en forma gasosa.
Quan una massa d’aire té unes condicions d’humitat i temperatura tals que es pot representar per un
punt a l’esquerra del punt triple entre les corbes d’equilibri gas-líquid (contínua) i gas-sòlid
(discontínua), resulta ser sobresaturada respecte de la fase gel i no saturada respecte de l’aigua, de
manera que si coexisteixen les dues fases es produirà el creixement del gel a costa de l’aigua
sobrerefredada present.

Fig. 4.1  Pressió de vapor saturant en funció de la temperatura

4.2  Principals processos termodinàmics a l'atmosfera

La condensació del vapor d’aigua es produeix en processos en els quals hi ha una variació en
l'equilibri entre les variables termodinàmiques de volum de l'aire, temperatura, pressió i humitat. Les
circumstàncies favorables a la producció de condensació més freqüents a l’atmosfera són les que
provoquen un descens de la temperatura de l'aire, de manera que s’arriba a la saturació.
Fonamentalment en tenim tres processos: el refredament per contacte, la barreja de masses d'aire a
diferent temperatura i el refredament dinàmic per elevació de l’aire.
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4.2.1  El refredament per contacte

Es produeix, per exemple, quan passa aire càlid i humit per sobre d'una superfície freda. També quan
durant la nit, sobretot a l'hivern i en calma, el terra es refreda per radiació i aquest refredament s’estén
a la capa d'aire humit que es troba en contacte amb ell. En ambdós casos, si el refredament és suficient
per arribar a la temperatura que correspon a la saturació, es produeix la condensació del vapor d’aigua
de l’aire en forma de rosada sobre la superfície, de boira o, fins i tot, de gebre com a resultat del canvi
de fase de gas a sòlid.2

El procés es pot seguir sobre un diagrama de pressió de vapor de saturació de l'aigua en funció de la
temperatura:

Fig. 4.2  Refredaments isobàrics a partir dels estats P i P’

Considerem que inicialment l’aire tingui una temperatura i una humitat tals que pugui ser
representat pel punt P de la figura 4.2. Si suposem que el refredament es produeix a pressió total
constant, mentre l'aire no arribi a la saturació la pressió de vapor e també romandrà constant. Així,
l’evolució de l’aire mentre s’està refredant es pot seguir en el diagrama sobre una línia paralel·la a
l’eix de les abcisses, partint des del punt P i anant cap a l'esquerra. En arribar a la corba d'equilibri
gas-sòlid, l'aire està saturat respecte del gel i la seva temperatura Tf es coneix amb el nom de punt
de gebre. Perquè es produeixi una gebrada hi ha d’haver superfícies apropiades on el vapor pugui
deposar-se en forma de cristalls de gel. Si no es produeix aquesta deposició i l'aire es continua
refredant, s'arriba a la corba de l’equilibri gas-líquid, en què l'aire resulta saturat respecte de l'aigua,
                                                          

2 El canvi de fase de l’estat sòlid al gasós s’anomena sublimació. Alguns autors utilitzen també aquest terme quan el canvi
de fase és en sentit oposat, de gas a sòlid; altres fan ús del terme deposició. La calor latent de sublimació és de 680 cal/g
(2.84 106 J/Kg). La calor latent de la fusió (canvi de fase sòlid-líquid) és de 80 cal/g (334 kJ/kg).
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a la temperatura Td, que rep el nom de punt de rosada. Naturalment, quan la humitat de l'aire és
tal que la pressió de vapor és més alta que la que correspon al punt triple de l'aigua (com en la
situació que mostra el punt P' de la figura) només podrem arribar per refredament isobàric al
punt de rosada T’ d.

La condensació es produeix amb molta dificultat en l'aire net; la humitat generalment necessita
una superfície adequada per condensar-se o deposar-se. En el cas de la rosada o la gebrada, la
condensació es pot produir sobre el terra o sobre una planta, però a la massa d'aire la
condensació es produeix al voltant dels nuclis de condensació, partícules microscòpiques que
poden ser de pols, de fum, de sals (NaCl) o d'altres substàncies, les superfícies de les quals tenen
la propietat de ser higroscòpiques. A més, els aerosols higroscòpics són solubles. Això és molt
important ja que la pressió de vapor saturant és més petita per les dissolucions que per l'aigua
pura. De fet, la condensació comença sobre aquestes partícules abans de que l'aire estigui
saturat. La boira és formada per gotetes microscòpiques d'aigua condensades al voltant del nucli
de condensació.

La boira que es forma pel refredament de la superfície per radiació es coneix amb el nom de
boira de radiació. Es produeix preferentment en zones baixes i valls i també en regions
industrials, on la concentració d’aerosols higroscòpics emesos és més alta. No sol ser freqüent a
l’estiu, ja que es dissipa amb facilitat en sortir el sol. En canvi, a l’hivern es pot mantenir durant
alguns dies i, fins i tot, transformar-se en un núvol de tipus estratiforme (un estratus) per l’acció
del vent.

Quan el refredament de l’aire es dóna pel pas de l’aire humit sobre una superfície més freda, es forma
el que s’anomena boira d’advecció. Aquest procés és molt típic sobre els oceans freds, quan un aire
càlid que prové d’una latitud menor s’hi desplaça per sobre. També es pot donar a les zones
costaneres, a l’hivern, quan l’aire humit marítim es desplaça cap a l’interior del continent.

4.2.2  La barreja

La barreja vertical de dues capes diferents dintre d'una sola massa d'aire, o la barreja horitzontal de
dues masses d'aire diferents, també pot produir condensació. La figura 4.3 mostra un cas de
condensació per barreja horitzontal de dues masses d’aire.

Si una de les masses és calenta i molt humida, la podem representar en el diagrama e-T com el
punt A de la figura 4.3. La massa freda estaria representada pel punt B. Donada la curvatura de
la corba de pressió de vapor saturant es(T), l'estat final de la barreja entre ambdues, que ve donat
per un punt intermedi sobre la recta que les uneix, resulta a l’esquerra de la corba d’equilibri
gas-líquid, és a dir, sobresaturat. En conseqüència, es produeix condensació. La boira resultant
es coneix amb el nom de boira de mescla. Els solcs que els avions deixen en el cel són un cas de
boira de mescla, en què els gasos humits i calents que surten del motor es barregen amb l'aire
fred i sec de fora.
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Fig. 4.3  Barreja horitzontal de dues masses d’aire

Per efecte de la turbulència també es pot produir la barreja vertical dintre d’una capa d’aire prou
humit, per l’agitació a què és sotmès. Així, també es pot arribar a la condensació dintre d’aquesta capa
i a la formació d’un núvol estratiforme. Això es dóna sovint a la capa de fricció amb el terra i els seus
efectes augmenten amb la rugositat del terra i la velocitat del vent. Aquest efecte turbulent també
explica per què el vent pot intensificar i elevar la boira de radiació i produir estratus.

4.2.3  El refredament dinàmic

És el procés que causa una condensació més efectiva. Els moviments verticals de les masses d'aire a
l'atmosfera van sempre acompanyats de canvis en la pressió. El moviment d'una massa d'aire cap a una
zona propera però que es troba a pressió diferent, quan es realitza sense intercanvi de calor amb
l'ambient, produeix un canvi de volum i de temperatura que s'anomena adiabàtic. A l’atmosfera, els
moviments verticals ascendents i descendents de l'aire solen produir canvis adiabàtics de temperatura,
ja que l’aire és en general mal conductor de la calor i les masses d’aire tenen tendència a mantenir les
seves característiques tèrmiques.

Considerem la massa d'aire a pressió P i temperatura T de la figura 4.4. En ascendir, ja sigui per
l’ascens lliure que es dóna en els moviments convectius o per l’ascens forçat orogràfic o frontal
(recordeu l’apartat 3.3 del capítol anterior), la massa es desplaça a una regió de pressió més baixa P’,
de manera que s'expandeix i experimenta un augment de volum fins que la seva pressió s'iguala a la de
l'ambient. Si no hi ha intercanvi de calor amb l'entorn, el treball necessari per aquesta expansió l'extreu
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de la seva pròpia energia interna i, per tant, la seva temperatura disminueix a T’. Aquest refredament
pot donar lloc a la condensació del vapor que contingui la massa d’aire.

Fig. 4.4  Expansió adiabàtica d’una massa d’aire que ascendeix

El ritme de decreixement de la temperatura a mesura que la massa d'aire ascendeix ve donat pel
coeficient de refredament adiabàtic. Mentre el moviment ascensional de l'aire no produeixi
condensació, l'energia necessària per a l'expansió farà descendir la temperatura de tota la massa,
seguint el ritme del coeficient de refredament adiabàtic de l'aire sec (la qual cosa no significa que
l'aire no tingui aigua, sinó que la que té està en forma de vapor), el qual és d’1ºC/100 m a l’atmosfera
terrestre. És a dir, en ascendir, es produeix un refredament d'1ºC cada 100 m d'elevació. Tanmateix,
una massa d'aire descendent, en moure's cap a pressions més altes, es comprimeix i el treball
corresponent es transforma en calor que eleva la temperatura de l'aire amb el mateix ritme. A la figura
4.5 es representa aquest refredament amb una recta de pendent negatiu que es coneix amb el nom
d’adiabàtica seca.

Fig. 4.5  Adiabàtica seca: corba d’evolució de l’aire no saturat
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Però la disminució continuada de temperatura acaba per desencadenar la condensació del vapor
contingut a l’aire, la qual cosa implica un alliberament de la calor latent de la condensació. Aquesta
calor l’absorbeix la pròpia massa d’aire, de manera que el descens de temperatura es minora. Així
tenim un coeficient de refredament adiabàtic de l'aire saturat, que és més petit que el de l'aire sec, ja
que el refredament és menor. Aquest ritme, a diferència de l'anterior, no és constant, sinó que depèn de
la temperatura i de la pressió, i sovint es representa per la corba adiabàtica saturada de la figura 4.6.
A temperatures elevades, com que l’aire pot contenir molta aigua en forma de vapor, el refredament és
de l’ordre de 0.4 ºC/100 m. Però en disminuir la temperatura i, en conseqüència, el contingut
d’humitat, el refredament es va fent més intens, de manera que a -40 ºC pren el valor de 0.9 ºC/100 m.3

Fig. 4.6  Nivell de condensació per elevació (NCE)

El nivell en què es produeix la condensació s'anomena nivell de condensació per elevació (NCE) i en
ell sol trobar-se la base dels núvols que es formin (vegeu la figura 4.6).

4.3  Estabilitat i inestabilitat de l'aire

Hem vist que el refredament adiabàtic, si és prou intens, pot donar lloc a la condensació del vapor
d'aigua i a la formació d'un núvol. Per tal que aquesta condensació arribi a donar-se, l'ascens de l'aire
no pot aturar-se abans que la pressió del vapor sigui saturant. També pot ser que es comenci la
formació del núvol però que aquest quedi poc desenvolupat i no continuï creixent. Quan succeeix
alguna d'aquestes coses, es diu que l'atmosfera és estable. En canvi, si l'ascens no s'atura, el núvol pot

                                                          
3 Per fer càlculs senzills es pot prendre un valor mitjà del refredament de 0.6 °C/100 m.
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arribar a convertir-se en un cúmulus gran o un cumulonimbus, capaç de produir precipitació. Llavors
diem que l'atmosfera és inestable. La inestabilitat serà, doncs, la condició indispensable per tal que els
núvols tinguin suficient desenvolupament vertical i puguin donar lloc a precipitació.

4.3.1  El gradient estàtic de temperatura

El principal factor determinant de l'estabilitat atmosfèrica és la variació real de la temperatura de
l’ambient amb l'altura o gradient estàtic de temperatura. La representació gràfica d'aquest gradient,
com per exemple la que apareix a la figura 4.7, s'anomena corba d'estat de l'ambient. Pot adoptar
qualsevol forma, segons les condicions de temperatura de l'aire.

En la troposfera s’observa que generalment la temperatura de l’ambient disminueix amb l’altura, i el
valor mitjà de la disminució és de 0.65ºC/100 m; encara que pot variar considerablement amb el temps
i amb la situació. Per exemple, a les proximitats del terra i en un dia d'estiu de molta calor aquest valor
pot arribar a ser molt més gran, mentre que en les nits clares se solen produir inversions de la
temperatura, és a dir, la temperatura augmenta amb l'altura. Les inversions de temperatura influeixen
considerablement en diversos processos atmosfèrics.

Fig. 4.7  Exemple de corba d’estat de l’ambient amb inversions de la temperatura

Les inversions tèrmiques de les capes inferiors de l'atmosfera solen ser conseqüència del refredament
de la superfície terrestre per radiació, quan a última hora de la tarda la radiació d'ona llarga emesa és
superior a la radiació solar infraroja que penetra. Com ja es va veure, això provoca un refredament per
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conducció (o contacte) d'una fina capa d'aire propera al terra i es forma la inversió, ja que aquesta capa
queda a una temperatura més baixa que la dels nivells immediatament superiors. Aquestes inversions
solen desaparèixer durant el dia quan el sol ha escalfat suficientment el terra. En alguns casos, les
inversions de nivells baixos es prolonguen durant alguns dies.

Una gran part de les inversions de l'atmosfera inferior són degudes a la descendència o subsidència de
l’aire associada a les altes pressions. Ja hem vist que quan una massa d'aire s'enfonsa, es trasllada a
zones de pressió superior, i es produeix una compressió i un augment de la temperatura de l'aire. En
alguns casos, la subsidència es produeix fins a un nivell determinat i llavors l'aire divergeix
horitzontalment. S'observa, llavors, una inversió en la zona que separa les capes superiors, amb aire
que s'enfonsa, reescalfat, i les inferiors, en les quals pràcticament no hi ha moviment vertical. La figura
4.7 podria representar la corba de l’ambient que correspon a una regió afectada per un anticicló i
durant la nit, ja que hi apareix una inversió de radiació en el terra alhora que una inversió de
subsidència en altura.

4.3.2  Condicions d’estabilitat i inestabilitat

Quan l'aire és inestable, els moviments verticals, tant ascendents com descendents, en resulten
afavorits. Si l'aire és humit, es poden formar grans cúmulus i produir-se tempestes. Quan l'aire és
estable, s’entorpeixen els moviments verticals. En aquest cas, els contaminants de l’aire, com ara fums
i gasos, es troben estancats i es van acumulant, cosa que disminueix la visibilitat i afavoreix la
formació de boires.

El que caracteritza l'aire estable és que, si és forçat cap amunt o cap a baix, tendeix a tornar a la seva
posició anterior una vegada ja no actua la força causant del moviment. La raó d'això s’il·lustra a la
figura 4.8:

Fig. 4.8  Exemple de l’evolució de l’aire en un ambient estable
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La corba d'estat de l'ambient representada a la figura 4.8 té més pendent que l’adiabàtica seca (o corba
d’evolució), la qual, com ja s’ha vist, representa la variació de temperatura d'una massa d'aire no
saturada en un ascens adiabàtic, que es refreda segons el coeficient de refredament  adiabàtic de l'aire

sec (1 °C/100 m). En conseqüència, una massa que sigui forçada a elevar-se des del nivell z0 fins al
nivell z1 resulta ser més freda i més densa que l'ambient que l’envolta (Tm<Ta), i tendeix a tornar al seu
nivell anterior z0, llevat que li sigui impedit de fer-ho. D'igual forma, si es fa descendir la massa d’aire,
la seva temperatura augmenta amb el mateix ritme i queda més calent i menys dens que l'aire que
l'envolta, i també tendeix a tornar a la seva posició inicial. Aquesta situació correspon a un ambient
estable, on els moviments verticals ascendents i descendents no estan gens afavorits. Les inversions de
temperatura són un cas d’aire extremament estable.

En canvi, si la corba d'estat de l'ambient té un pendent més petit que el de l'adiabàtica seca, com
l’exemple que mostra la figura 4.9, l'efecte és l'invers. Quan l'aire és forçat a elevar-se, es refreda
segons el coeficient adiabàtic de l'aire sec, està sempre més calent que l'aire que l'envolta (Tm>Ta) i
tendeix a seguir elevant-se, impulsat per l’empenta hidrostàtica. D’igual manera, si es fa descendir una
massa d'aire, està sempre més freda que l'ambient i no troba cap obstacle fins arribar al terra. En
aquest cas parlem d’ambient inestable. El que caracteritza una massa d'aire inestable és la seva
tendència a continuar allunyant-se acceleradament del seu nivell original una vegada iniciat el
moviment.

Fig. 4.9  Exemple de l’evolució de l’aire en un ambient inestable

També es pot parlar d’aire en estat indiferent o neutre, pel qual les corbes de l'ambient i de l'evolució
són idèntiques. Quan deixa d’actuar la força impulsora que estava forçant l’aire a moure’s
verticalment, aquest s’atura i es manté al nivell assolit en aquell instant.



4  Fenòmens meteorològics                                                                      95

Encara existeix una altra possibilitat: la inestabilitat condicional, un tipus d’inestabilitat que depèn de
la humitat de l’aire i que es pot desencadenar pel fet que l’aire arriba a la saturació. La figura 4.10 en
mostra un exemple, en el qual el nivell de condensació per l’elevació forçada de l’aire es troba als 970
hPa, on hi haurà la base dels núvols que es formin. En aquest nivell, la corba de l’evolució passa de ser
l’adiabàtica seca a ser l’adiabàtica saturada. El canvi de pendent pot ocasionar que l’aire estable
inicialment, en evolucionar i transformar-se en un aire saturat, resulti inestable i se n’afavoreixi
l’ascensió.

Fig. 4.10  Exemple d’inestabilitat condicional de l’aire

Podem observar que hi ha estabilitat entre els nivells de pressió de 1000 hPa i de 850 hPa. Si l'aire es
veu forçat a elevar-se, per exemple, a causa de l’orografia, de manera que supera l'altura corresponent
als 850 hPa, com que a partir d’aquest nivell la corba d'evolució (adiabàtica saturada) es troba a la
dreta de la corba d'estat de l’ambient, la situació esdevé inestable, i l'aire, més calent que l’ambient que
l'envolta, pot elevar-se lliurement fins als 670 hPa, on assoleix novament la temperatura de l’ambient.
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Aquest nivell (850 hPa, a l’exemple) s’anomena nivell de convecció lliure. El nivell on ja no hi ha
inestabilitat (670 hPa) representa, en general, el límit superior del desenvolupament dels núvols. Atès
que la corba d'estat de l'ambient sovint es troba situada entre l’adiabàtica seca i l'adiabàtica saturada,
l'estat d'inestabilitat condicional és freqüent.

4.4  Efectes orogràfics

L’orografia té una repercussió molt important en els processos de formació de núvols i de precipitació,
fonamentalment a causa de la distorsió que ocasiona sobre el flux d’aire. Ja s’ha vist com un ascens
provocat per l’orografia pot desencadenar la inestabilitat condicional de l’aire. Així mateix, el fort
escalfament pel sol que experimenten els vessants de les muntanyes en comparació a les valls, el qual
dóna lloc als vents anabàtics (ascendents), sol originar també moviments convectius que provoquen la
formació de cúmuls i el desenvolupament de tempestes. Un altre efecte de l’orografia és l’augment de
la convergència de l’aire i de la fricció superficial. Això pot causar, per exemple, la intensificació d’un
sistema de baixes pressions que hi hagi a la zona, com també la disminució de la velocitat amb la qual
aquest es trasllada, de manera que els valors de la precipitació sobre aquesta zona augmentin
considerablement. A la costa, l’efecte del fregament i de l’elevació que experimenta l’aire en moure’s
des del mar cap a l’interior sol ser també la formació de núvols.

Un efecte orogràfic interessant és el que es coneix amb el nom de Föhn, i que s’il·lustra a la figura
4.11:

Fig. 4.11  Efecte Föhn. Els signes dels coeficients indiquen refredament en l’ascens i escalfament en el descens

Es tracta d’un fenomen molt característic de determinades regions que es dóna quan l'aire es veu forçat
a remuntar una muntanya. En l’ascens, aquest aire es va refredant seguint el ritme del coeficient
adiabàtic de l’aire sec (1 °C/100 m) fins que, si la muntanya és prou alta, arriba al seu nivell de
condensació per elevació (NCE), és a dir, a l'altura a la qual el seu contingut d’humitat es fa saturant.
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En aquest nivell comença la condensació i es forma un núvol que avança fins al cim i que, en el
cas que l’aire sigui estable, el remunta lleugerament formant una mena de visera. En aquest cas
es parla de nuvolositat d'estancament, ja que aquesta roman immòbil mentre no canviï la
direcció del vent. Sol produir una precipitació de pluges intermitents i molt poc intenses en el
vessant de sobrevent.

Com que una vegada ha començat la condensació l’ascens segueix el ritme de refredament adiabàtic
saturat ((0.4, 0.9) °C/100 m, depenent de la temperatura), menor que l’anterior, l’aire arriba al cim
amb més temperatura que la que li correspondria si no s’hagués format el núvol. Si en aquest procés
no s’ha desencadenat la inestabilitat condicional de l’aire i aquest roman estable, en remuntar la
muntanya tornarà al seu nivell original i descendirà per l’altre vessant, el de sotavent. L’aire haurà
perdut bona part de la seva humitat condensada en els núvols que ha deixat enrere i ara, sec, en
descendir pel vessant de sotavent, experimentarà un escalfament d’1°C/100 m, el corresponent a
l’adiabàtica seca. El resultat d’aquest procés és l’arribada d’un aire molt sec i càlid que, segons la
regió i l’estació, pot ser causa d’allaus, inundacions o bé força dessecació i, fins i tot, focs
forestals.4

Com més alta és la muntanya més intens és aquest efecte. Aquest fenomen s’observa freqüentment en
els vessants nord dels Alps i en els vessants orientals de les Muntanyes Rocalloses, on es coneix amb
el nom de chinook. A Catalunya, la tramuntana és un exemple de vent sec i reescalfat per l’efecte
Föhn després de remuntar els Pirineus.

El descens de sotavent de l'aire provoca freqüentment l’aparició d'ones de muntanya, representades a
la figura 4.12:

Fig. 4.12  Formació d’ones a sotavent d’una muntanya

El desenvolupament d’aquestes ondulacions requereix un estrat d’aire força estable, isoterm o amb
inversió de temperatura, situat entre una capa inestable superficial i un estrat superior menys estable.
Sol posar-se de manifest per la presència de núvols lenticulars que romanen més o menys estacionaris
amb relació a la barrera mentre l'aire els travessa ràpidament. Estan disposats segons la longitud de

                                                          
4 També se li atribueixen efectes psicològics i fisiològics sobre les persones.
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l’ona, la qual sol ser del mateix ordre de magnitud que l’obstacle, i tendeix a augmentar amb l’altura
en l’atmosfera.

Per sota de les ones sol existir un moviment circular de l'aire en el pla vertical denominat rotor. Aquest
fenomen és capaç d'originar la inversió de la direcció del vent en superfície en els vessants de sotavent
de les altes muntanyes, per la qual cosa els aviadors l’han de tenir molt present.

Exercici:
Una massa d'aire a 14ºC de temperatura remunta una serralada de 3000 m d'altura. La seva humitat és
tal que el nivell de condensació es troba a uns 1200 m per sobre del terra. A quina temperatura arriba
l’aire al vessant de sotavent?

Seguint el ritme de refredament de l'adiabàtica seca, l’aire arriba al seu NCE a uns 2ºC:

14 1200$

$
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-1 C
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m =2 C









 ×

Els restants 1800 m els ascendeix ja saturat seguint el ritme de refredament de l'adiabàtica saturada.
Agafant com a valor mitjà per aquest refredament 0.6 ºC/100 m, l’aire arribarà al cim amb una
temperatura d'uns -9ºC (mentre que de no haver-se produït la condensació, la temperatura seria de:
2°C-18°C= -16ºC):
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En el descens de sotavent, l'aire sec s'escalfa seguint l’adiabàtica seca i arriba al terra a una
temperatura de 21ºC, és a dir, amb 7ºC més que quan va iniciar l'ascens pel vessant de sobrevent:
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4.5  Temps i precipitació

Es denomina temps el conjunt de les variacions a curt termini que experimenten la temperatura, la
nuvolositat, la precipitació i els vents en l’atmosfera. S’aplica el terme precipitació a l'aigua, ja sigui
en estat líquid o sòlid, que arriba a terra procedent de l’atmosfera. Ho són, doncs, la pluja i la neu,
però també la pedra, la calamarsa, la rosada i la gebrada, encara que, en general, només les dues
primeres contribueixen significativament a les quantitats totals de precipitació.

4.5.1  El temps en els anticiclons

Ja hem vist al capítol 3 que els centres d’alta pressió, altrament dits anticiclons, són sistemes pels quals
es produeix divergència en la superfície i, en conseqüència, al seu interior l'aire descendeix i es
comprimeix. Això impedeix que es formin núvols i, per tant, la presència d’un anticicló sol donar lloc
a bon temps. Tanmateix, la pols, els fums i altres contaminants tenen tendència a acumular-se en les
capes baixes, enterbolir l'atmosfera i ocasionar calitja. Si l'aire és molt humit, poden formar-se boires
o capes d'estrats, de manera que, en determinades regions, pot plovisquejar si les condicions
orogràfiques són favorables.

Recordem també que en una situació anticiclònica es produeix amb molta freqüència el fenomen de les
inversions de la temperatura per subsidència i per radiació. La primera, com ja hem vist, és deguda a
l’escalfament de l'aire a un cert nivell ocasionat per la compressió que el moviment descendent fa
sobre les capes d’aire. La segona es produeix pel fet que, a causa de la absència de núvols, durant la
nit el refredament del terra per radiació d'ona llarga és molt intens i la capa d’aire que està en contacte
amb ell queda més freda que les superiors. Per això, a l'hivern i en una situació anticiclònica és
freqüent que es produeixin glaçades per refredament radiatiu del terra. En tots dos casos, l'estat de
l'atmosfera es pot qualificar d'extraordinàriament estable.

4.5.2  El temps en les depressions

Recordem que en les àrees de baixa pressió es produeix la convergència de l'aire en superfície, i que
aquesta convergència va lligada a la presència de moviments ascendents. Així, quan una baixa o
depressió afecta una zona és molt corrent la formació de núvols i la pluja.

Les depressions poden ser de diferents tipus. Algunes estan formades bàsicament per aire fred, com
ara les baixes polars, que s’originen quan una massa d’aire polar o àrtic, en desplaçar-se cap al sud,
sobretot a l’hivern, i passar per sobre de l’oceà, relativament més càlid, es va escalfant intensament per
sota. Un altre exemple de baixa freda és la gota d’aire fred, la qual es forma pel despreniment d’una
fracció d’aire polar en el si d’aire càlid (vegeu l’apartat 4.5.3 c). Altres depressions estan formades
només per aire càlid, com els terribles ciclons tropicals o huracans, que veurem a l’apartat 4.6, o les
més inofensives baixes tèrmiques, que es formen a l’estiu sobre continents fortament escalfats pel sol
durant el dia i que poden produir tempestes al vespre. Algunes depressions tenen un origen orogràfic;
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es formen a sotavent d’una cadena muntanyosa a causa de la contracció vertical de l’aire al cim (que
donaria lloc a divergència i a moviment anticiclònic en altura) i a l’expansió posterior d’aquest a
sotavent, la qual indueix la convergència de l’aire en aquesta zona i el moviment ciclònic.

Les més freqüents en la zona temperada són les depressions frontals, que es formen per l'ondulació del
front polar.5 Aquestes, com veurem a continuació, tenen sectors d'aire fred i d’aire càlid.

a)  Depressions frontals

La formació de les depressions que es presenten més habitualment a l’hivern en latituds mitjanes es
pot explicar a partir d'una pertorbació en el front polar. El seu desenvolupament es pot seguir a la
figura 4.13:

Fig. 4.13  Formació d’una depressió frontal

La fase inicial, en absència de pertorbació, és la que apareix a (1); el vent del sector fred és
pràcticament de l'est, i el vent del sector càlid és de l'oest.

                                                          
5 De fet, per explicar el desenvolupament de depressions en latituds mitjanes no és necessària l’existència de fronts si es fa

ús de la teoria de l’ona baroclínica, la qual es forma quan les superfícies isobàriques i les isostèriques (de densitat
constant) no són paral·leles. Segons aquesta teoria, les depressions i els anticiclons es formen en el flux de l’oest quan
aquest es fa inestable en augmentar el gradient de temperatura nord-sud, essent un mitjà de transport efectiu de la calor
cap als pols.
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En la fase de formació (2), es produeix una pertorbació en el front de manera que aquest s'ondula i el
vent del sector fred es desvia cap al sud i el càlid cap al nord. Es produeix, doncs, la convergència de
les dues masses d'aire i es forma una depressió en la qual les isòbares tenen una forma més o menys
circular. El vèrtex de l'ona és situat al centre de la zona de baixa pressió. El front ha quedat dividit en
dues parts: el front càlid, a la part davantera de l'ona, i el front fred, a la part posterior. Les seves
característiques meteorològiques, com veurem, són molt diferents. Entre aquests dos fronts queda
atrapada una massa d'aire càlid que es veurà forçada a ascendir.

La fase d’obertura (3) es produeix perquè el front fred avança més ràpid que el càlid. Això és degut al
fet que l’aire fred que es troba darrere el front fred i que està allunyat del centre de baixes pressions
segueix generalment una trajectòria de curvatura anticiclònica i, per tant, la seva velocitat és més gran
que la corresponent al vent geostròfic (vegeu l’apartat 3.2.4). Aquest aire empeny el front fred i fa que
aquest assoleixi també una velocitat supergeostròfica.

En la fase d’oclusió (4) s’ha arribat a eliminar una part del sector càlid perquè l’aire fred ha avançat
tan ràpid que ha atrapat l’aire de la part davantera del front càlid, de manera que ha desaparegut l’ona
en aquesta zona de la superfície. Quan això succeeix, l’aire calent és elevat en bloc. La depressió sol
assolir el grau màxim d'intensitat entre 12 i 24 hores després de començada l'oclusió i l'elevació de
l'aire calent. Les oclusions es classifiquen com a càlides o fredes segons els estats relatius de les dues
masses d'aire fred que es trobin en la part anterior i posterior del front oclús format. La dissipació
d’aquest front té lloc quan s’anul·len les diferències entre les dues masses d'aire fred, i es torna a la
situació original (1).

Si en la fase d’obertura tallem per un pla A-B, observarem el que la figura 4.14 ens mostra:

Fig. 4.14  Perfil vertical d’una depressió frontal. Fronts fred i càlid.
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Mentre que el front càlid té un pendent molt suau, de l'ordre de 0.5 a 1º, el front fred és molt més
abrupte, amb un pendent de 2º aproximadament. Tant en un cas com en l’altre es produeix l’elevació
de l’aire càlid, d’una manera suau en el primer cas i violentament en el segon. Aquesta elevació
provoca la formació de núvols, normalment de tipus estratificat en el cas del front càlid i de tipus
cumuliforme en el cas del front fred. Així, el temps associat a una d'aquestes depressions és el que
provoquen aquests fronts.

L’aire càlid ascendeix lentament sobre el front càlid de manera que els sistemes de núvols associats a
la seva part superior apareixen 12 hores o més abans que aquest passi per sobre. En primer lloc,
apareixen els cirrus, núvols molt alts formats per cristalls de gel que cauen pel seu propi pes fins a
sublimar-se i desaparèixer. Progressivament, a mesura que el front es va apropant, els cirrus es van
fent més espessos fins que apareixen els cirrostratus, els quals poden ja cobrir parcialment o totalment
el cel i formar un halo al voltant del Sol (o la Lluna). Lentament els núvols van baixant de nivell i es
van fent més grisos: són els altostratus, formats per gotes d'aigua que poden ja donar lloc a
plovisqueigs. Els núvols baixen encara més i apareixen els nimbostratus, d'aspecte fosc i gris, amb els
quals comença una pluja densa i persistent.

Una vegada ha passat ja el front càlid, s'obren grans clarianes en el cel, la temperatura ascendeix i
només de manera aïllada plovisqueja, especialment en llocs en els quals part de l'aire fred ha quedat
encallat contra algun obstacle natural.

El pas del front fred és més ràpid que el del front càlid. En apropar-se el front fred, s'observa
l’arribada dels cúmulus i els cumulonimbus, núvols de gran desenvolupament vertical que cobreixen
una franja del cel molt més estreta que en el cas del front càlid. Aquests núvols es formen perquè
darrere del front fred l'aire fred penetra per sota de la massa d'aire calent i el fa aixecar violentament.
Quan passen per sobre, el cel es fa fosc i el vent bufa en fortes ràfegues. Es produeixen intensos
ruixats i, si el front és molt actiu, hi pot haver tempesta amb aparell elèctric i pedregades. El mal temps
dura menys que en el cas del front càlid. Una vegada ha passat el front comencen a obrir-se clarianes,
la temperatura baixa, les ràfegues de vent disminueixen, els cúmulus van distanciant-se lentament i
queda una atmosfera neta i transparent.

Quan arriba un front oclús el temps acostuma a ser semblant al que provoca un front càlid poc actiu, ja
que l’elevació de l’aire càlid és molt suau a causa de la diferència escassa de temperatura a una banda i
l’altra del front.

La figura 4.15 ens mostra una imatge del satèl·lit Meteosat on apareix una depressió frontal en la fase
d’oclusió:
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Fig. 4.15  Imatge del Meteosat (1800 infraroig) corresponent al dia 7 de gener de 1997.

b)  Ruptura del corrent en jet

Al capítol 3 ja hem parlat dels corrents en jet polar i tropical, que circulen d'oest a est i fan la volta a la
Terra quasi contínuament. La posició mitjana del corrent polar coincideix aproximadament amb el
paral·lel 55°, és a dir, la part nord de la zona dels vents de ponent. Per sobre, a l'hemisferi nord, queda
la zona de depressions en superfície que separa les altes pressions polars de la zona temperada. Per
tant, és una frontera de separació entre l'aire polar i el tropical, exactament com el front polar, però en
altura. Tots dos tenen la mateixa orientació i idèntica direcció mitjana; per això el corrent en jet no
travessa els fronts freds ni els càlids, però sí les oclusions. Els fronts en superfície són un reflex del
corrent en jet que circula en altura, però amb les ondulacions més accentuades.

El corrent en jet no sempre es troba en aquesta latitud mitjana de 55°, sinó que la seva posició presenta
variacions, com en el cas del front polar i, de vegades, es pot “trencar”. Això passa quan l'aire polar
empenta contra el jet en altura (i contra el front polar en nivells inferiors) i es desborda, i penetra
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ràpidament en latituds més baixes. Aquest fenomen ocasiona canvis de temps sobtats i, molt sovint,
espectaculars.

En el punt on s’ha produït la ruptura, el corrent en jet deixa de circular d'oest a est i s’orienta segons
els meridians. A l'hemisferi nord, apareix un jet de nord a sud amb l'aire polar desbordat a l'est, i un jet
de sud a nord amb l’aire fred a l'oest (fig. 4.16). Alhora, en els nivells inferiors l’aire fred empenta
també sobre el front polar i l'obliga a ondular-se, la qual cosa dóna lloc a les depressions frontals.
Així, doncs, les ruptures del corrent en jet i la formació d’aquestes depressions en superfície són
fenòmens molt lligats.

c)  Gota d'aire fred

De vegades, la ruptura del corrent en jet és tan breu que de seguida es torna a recuperar el corrent
original, i una porció d'aire polar queda aïllada dins l'aire tropical. En aquest cas, es parla de la
formació d’una gota freda, representada a la figura 4.16.

Aquesta massa d’aire fred sol ocupar una àrea aproximadament circular més aviat petita (normalment
de menys d’1 km de radi), que gira en sentit ciclònic al voltant del seu centre. El contrast entre aquest
aire i el càlid que l'envolta és molt gran, i al cap de poques hores sol originar-se en superfície una
depressió reflex de la que hi ha en altura. Aquestes dues depressions es troben pràcticament sobre la
mateixa vertical i donen lloc a una espècie de “xemeneia” enorme que absorbeix violentament l’aire
calent de la superfície i el llança cap amunt. Quan això passa es formen grans cumulonimbus i fortes
tempestes, sobretot a la part davantera de la gota, la qual es trasllada molt lentament en la direcció dels
vents predominants.

Fig. 4.16  Formació d’una gota freda
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Si no es produeix un reactivament de la gota per l’entrada de més aire fred per una altra ruptura del jet,
la gota es va barrejant amb l'ambient fins a desaparèixer. La barreja es produeix amb el descens de
l'aire fred per les vores de la gota i l'ascensió del calent per l'interior, sense que el moviment ciclònic
s’aturi. Una vegada barrejats els dos tipus d'aire, la gota s'esvaeix.

4.5.3  Tipus de precipitació

Per caracteritzar els episodis de pluja i poder distingir uns tipus dels altres, es fan servir normalment
les observacions relatives a la quantitat d’aigua caiguda,6 la durada que han tingut i la freqüència amb
la qual aquells es produeixen. Una de les magnituds fonamentals, des d’un punt de vista hidrològic, és
la intensitat de la precipitació, el valor mitjà de la qual per a cada episodi es calcula fent el quocient
entre la quantitat i la durada. En pluges de tipus tempestuós aquesta intensitat mitjana és molt més gran
que en pluges de durada més llarga. Una altra dada molt útil per als hidròlegs és el període de retorn o
interval de recurrència; es tracta del període mitjà de temps que ha de transcórrer a partir d’un episodi
plujós per tal que es torni a produir una altra pluja de la mateixa intensitat.

Fig. 4.17  Corbes IDF corresponents a la ciutat de Barcelona. (Casas et al., en premsa).
La figura inserida mostra l’interval (0 - 1 hora) en detall.

                                                          
6 Magnitud mesurada en mm d’altura d’una columna d’1 m2 de base. Per exemple, 1 mm correspon a 10-3m3 d’aigua, és a

dir, 1 litre d’aigua caiguda.
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La figura 4.17 proporciona aquesta informació sobre la intensitat, la durada i la freqüència de la pluja
per a la ciutat de Barcelona. Per exemple, ens diu que és molt probable que una pluja de 25 minuts,
amb una intensitat7 de 2 mm/min (la que correspondria a una quantitat d’uns 50 mm), es produeixi una
vegada cada 15 anys. I una pluja de 12 hores, amb una intensitat de 0.2 mm/min (i, per tant, 144 mm),
una vegada cada segle. Evidentment, això no vol dir que, per exemple, en el primer cas, les pluges
d’aquestes característiques s’hagin de presentar regularment una cada 15 anys exactament; el que
significa és que si considerem intervals de temps de 15 anys és molt probable que en ells s’hagi
enregistrat una d’aquestes pluges. Aquestes corbes d’intensitat, durada i freqüència (IDF), són de gran
interès hidrològic per a la prevenció de riuades i inundacions i per al disseny de les xarxes urbanes
d’evacuació i drenatge.

Les pluges es classifiquen habitualment en tres tipus principals: convectiva, ciclònica i orogràfica,
depenent de com ha estat l’elevació de l’aire que ha donat lloc a la formació de núvols.

La precipitació de tipus convectiu és la que es dóna associada als cúmuls i cumulonimbus, núvols que
es formen habitualment en l’avenç de fronts freds, en les baixes tèrmiques, en les gotes fredes i en els
ciclons tropicals, que estudiarem a l’apartat següent. Es tracta d’un tipus de precipitació sovint en
forma de calamarsa o pedra, de tipus tempestuós, amb intensitats altes i irregulars i durades curtes
(excepte els huracans), i de vegades amb molta activitat elèctrica.

La precipitació de tipus ciclònic és la que està associada a l’ascens de l’aire per convergència en una
zona de baixes pressions i, per tant, és la que tindrem, en general, en les depressions no tropicals.
Aquest tipus de precipitació presenta intensitats moderades i regulars, i durades més llargues que en el
cas anterior en àrees molt extenses.

Finalment, la precipitació orogràfica és la que es produeix quan l’ascens de l’aire ha estat provocat per
l’orografia. En general, l’efecte de l’orografia és augmentar la precipitació en els sistemes convectius i
en els ciclònics.

4.6  Fenòmens violents

Encara que la major part de les borrasques solen ser més beneficioses que perjudicials, algunes poden
ocasionar grans danys. Així, per exemple, una tempesta forta a l'hivern pot donar-se a temperatures
molt per sota del punt de congelació i produir nevades intenses i vents molt forts. Les ventades poden
arribar a ser desastroses i comunitats senceres poden quedar aïllades. En general, aquestes borrasques
hivernals fortes es poden preveure amb un grau d’exacitud bastant acceptable i, a més, es mouen amb
relativa lentitud. Però existeixen altres sistemes borrascosos que són molt difícils de predir amb
exactitud, per raó del seu desenvolupament ràpid, la seva curta durada o, de vegades, la seva petita
mida. En són uns exemples les tempestes violentes amb pedregades, els tornados i els huracans.

                                                          
7 Les corbes IDF de la figura 4.17 estan calculades per a la intensitat màxima en cada interval de temps.



4  Fenòmens meteorològics                                                                      107

4.6.1  Les tempestes

Les tempestes es poden dividir en dos grups: tempestes locals i tempestes organitzades. Les tempestes
locals tenen una durada curta, d’una o dues hores, i estan formades per una o poques cèl·lules
convectives que passen per les tres fases representades a la figura 4.18:

Fig. 4.18  Fases d’una tempesta

En una atmosfera inestable o condicionalment inestable, quan un volum d'aire assoleix una velocitat
inicial ascendent per causa de l'acció d'un front, d'una barrera orogràfica, o per causes tèrmiques, es
posa en moviment un corrent convectiu. L'aire és accelerat cap amunt i arriba al seu nivell de
condensació per elevació. A mesura que la condensació comença a formar les gotetes dels núvols, la
calor latent es desprèn i l'empenta ascendent que la partícula d'aire tenia inicialment augmenta per
l'expansió i per la disminució de la seva densitat, fins que tota la massa pot estar en desequilibri tèrmic
amb l'aire que l'envolta. Estem en la fase de formació de la tempesta, on predominen els corrents
ascendents, els quals assoleixen normalment velocitats de 10 m/s i poden arribar als 30 m/s o més. El
despreniment constant de calor latent és una aportació contínua d’energia que accelera el moviment
ascendent. Mentre l'aire continua ascendint augmenten les dimensions del núvol, el qual es troba
encara en estat de cúmulus, amb gotetes d’aigua que estan creixent.

A mesura que el núvol va augmentant de grandària, els corrents ascendents es van fent més intensos.
En arribar al nivell de la isoterma de 0°C pel creixement vertical de la cèl·lula, comencen a formar-se
cristallets de gel que es desenvolupen molt ràpidament a costa de les gotetes d’aigua sobrerefredada
(en estat de subfusió, líquides per sota dels 0ºC) i són encara sostinguts pels corrents ascendents.
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A la part superior de la cèl·lula, on l’empenta ascendent és petita i existeixen grans quantitats d’aigua
líquida i de cristalls de gel, comença un moviment descendent que es va estenent progressivament.
Llavors es diu que el núvol ha assolit l’estat de maduresa. En aquest estat coexisteixen els corrents
ascendents i descendents i plou intensament en la superfície.

El gruix d'un núvol convectiu depèn del gradient de temperatura de l'ambient, de la humitat de
l'atmosfera i del volum de la massa d'aire que s'eleva. Si existeix una inversió de temperatura en
altura, pot actuar com una barrera estable i evitar que la convecció segueixi. En alguns casos, el
corrent ascendent s'accelera fins que es troba amb la capa d'estabilitat situada a la base de
l'estratosfera, a altures d'uns 15 km. El més freqüent és tenir el cim dels núvols de tempesta, els
cumulonimbus, a uns 10 km, amb la part superior en forma d'enclusa, formada per cristalls de
gel.

La fase de dissipació comença quan disminueix el subministrament de la calor latent perquè la humitat
de la cèl·lula ja s’ha condensat. Els corrents freds descendents comencen a predominar sobre els
ascendents i el núvol acaba per dissipar-se. En el seu estat final, el núvol presenta només petits
corrents descendents febles i en la superfície la pluja és lleugera.

La figura 4.19 mostra dues imatges obtingudes amb el radar de Vallirana, on apareix una cèl·lula
convectiva de tempesta en dues fases succesives.

Fig. 4.19  Perfil vertical d’una cèl·lula convectiva de tempesta captat pel radar de Vallirana el dia 24 de juliol
de 1997 a les 17:52 h (esquerra) i a les 18 h (dreta). La reflectivitat (dBz) augmenta amb la grandària de les
gotes de pluja. Les imatges han estat cedides per Jeroni Lorente (Universitat de Barcelona).
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En les imatges es pot observar, per la reflectivitat diferent, una columna vertical formada per gotetes
de pluja molt grans associada a un fort corrent descendent i a una zona de precipitació molt intensa en
superfície. També es pot veure on es troba la banda de fusió, la qual coincideix aproximadament amb
la isoterma de 0ºC, i que en aquest exemple és aproximadament a 2 km d’altura.

Moltes vegades podem adonar-nos de la imminència d’una tempesta per l’aparició sobtada de ràfegues
d’aire fred que provenen dels corrents descendents de les parts altes del núvol i que precedeixen la
tempesta. Es tracta d’un aire fresc i humit que sol ser molt ratxejat i que, en ocasions, pot assolir
velocitats superiors als 30 m/s.

Amb l’excepció d’aquests vents ocasionalment destructius que bufen per sota de la tempesta, el més
perillós de les tempestes locals són els fenòmens elèctrics. Existeixen uns mecanismes de separació de
càrregues a l'interior dels núvols de tempesta. Alguns autors sostenen que aquesta separació és deguda
a les interaccions de les partícules de gel amb les gotetes d'aigua sobrerefredades. D'altres afirmen que
la càrrega és separada per la captura i el transport selectiu dels ions positius i negatius per part de les
gotetes de núvol.

Fig. 4.20  Distribució de les càrregues en un núvol de tempesta

La figura 4.20 mostra que a la zona superior del núvol, per sota dels -20°C, hi ha un fort predomini de
càrregues positives. En canvi, la major part de les càrregues negatives es troben en una altura inferior,
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entre els 0 i els -10 °C. La base del núvol sol estar carregada negativament, amb l’excepció d’una
petita regió carregada positivament que coincideix amb la zona de precipitació més intensa. L’origen i
la importància d’aquesta regió positiva encara no es coneixen. Sobre la superfície, la qual sol estar
carregada negativament en condicions de bon temps, apareixen també càrregues induïdes per la
presència del núvol.

Entre el núvol i el terra la diferència de potencial elèctric pot arribar a ser tan gran que es produeixi la
ruptura de l’aire com a dielèctric. Els llamps són descàrregues elèctriques enormes que es donen entre
el núvol i el terra, o bé entre dues parts diferents del núvol o entre núvols (i llavors es denominen
llampecs), que transporten a terra les càrregues negatives de la part inferior de la tempesta.
Normalment els llamps comencen a produir-se més o menys al mateix temps que la precipitació, i
també al final de la tempesta. El calentament excessiu i l'explosió expansiva de l'aire adjacent a la
trajectòria del llamp originen ones sonores intenses: els trons.

Es consideren tempestes organitzades aquelles formades de diverses tempestes individuals disposades
en fila o en bandes, que a vegades s’anomenen de vegades línies de torbonades. S'inicien freqüentment
al llarg d'un front fred o davant d'ell i són paral·leles a ell. Al llarg del seu recorregut, les tempestes
poden produir fortes pedregades i, fins i tot, tornados.

La figura 4.21 mostra un model de tempesta organitzada, proposat per Browning i Ludlam l’any 1961,
formada en una zona en la qual els vents de l'oest augmenten amb l'altura. L'aire penetra en la borrasca
per la part davantera d’aquesta, ascendeix i es formen gotetes de núvol i de pluja.

Fig. 4.21  Esquema simplificat del model de tempesta organitzada, proposat per Browning i Ludlam (1961).
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A la part superior del núvol, sobrerefredada, es troben petites partícules de gel, algunes de les quals
cauen a terra en forma de pluja o de calamarsa. D’altres no arriben de moment a caure perquè són
portades novament cap amunt pel corrent ascendent i tornen a travessar la regió d'aigua
sobrerefredada, on augmenten de grandària. Algunes d’aquestes pedretes de calamarsa poden
travessar el corrent ascendent diverses vegades, fent-se cada vegada més grans, fins que, per raó del
seu pes, no poden mantenir-se ja en aquest corrent i acaben per caure, i donen lloc en superfície a
una forta pedregada. A la figura 4.21 es pot seguir la trajectòria a traços d’aquestes partícules de
gel.

4.6.2  Els tornados

El tornado és un fenomen meteorològic amb un alt poder destructiu. El seu aspecte és el d'un embut
cilíndric rotatori que s’estén des de la base d'una tempesta fins al terra. L'embut visible és constituït
per gotetes d'aigua formades per condensació.

Els tornados típics tenen un diàmetre inferior a 100 m, encara que alguns poden ser molt més grans.
Els embuts solen estar en contacte amb el terra només uns minuts. La pressió a l'embut del tornado és
considerablement inferior a la de l'atmosfera que l'envolta (uns 100 hPa menor). La seva força
destructiva es deu a aquesta baixada de la pressió sobtada i als forts vents que hi porten, que poden
arribar fàcilment als 100 m/s.

Fig. 4.22  Tornado. (Font: National Oceanic and Atmospheric Administration)
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Quasi tots els tornados es produeixen associats a tempestes. Es pensa que la rotació s'inicia per la
convergència sota la base dels cumulonimbus i per la interacció entre les ràfegues fredes de
precipitació descendents i els corrents ascendents adjacents, que forma un embut que creix des de la
base del núvol fins al terra.

4.6.3  Els huracans

Són aquelles depressions tropicals que es produeixen sobre l'Atlàntic o la part oriental del Pacífic
Nord i que originen vents amb velocitats màximes superiors al valor arbitrari de 32.4 m/s. Els
huracans es denominen tifons a la part occidental del Pacífic nord i ciclons a l'Oceà Índic.

Igual que en el cas dels tornados, les característiques principals dels huracans són la baixa pressió al
centre i l'elevada velocitat del vent. Però són bastant diferents quant a grandària i durada. Un huracà
típic té un vòrtex quasi circular d'uns 500 km de diàmetre i una durada d’alguns dies. En algun cas, la
durada ha estat superior a una setmana.

La pressió al centre de l'huracà és molt inferior a la de la part externa del vòrtex. Els vents més forts,
que poden sobrepassar de vegades els 80 m/s, es produeixen normalment a uns 30 km del centre de la
borrasca. En els 20 km interiors de la borrasca, els vents són fluixos i es veuen pocs núvols en el cel.
Aquesta part s’anomena ull de l'huracà i en alguns casos pot arribar a tenir 40 km de diàmetre.

Fig. 4.23  Huracà Hortense. Setembre de 1996. (Font: EarthWatch Communications)
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Els huracans es desenvolupen principalment sobre les aigües càlides i obtenen la major part de la seva
energia de l'aigua situada per sota d'ells. Per al desenvolupament i el manteniment d’un huracà són
necessàries l’aportació de calor i d’humitat per part d’un oceà càlid i la presència d’un anticicló en la
troposfera superior que produeixi divergència en els nivells més alts i pugui extreure l’aire ascendent.
El fregament escàs de la superfície del mar és un factor molt important; quan un huracà passa sobre un
continent, el terra exerceix una força addicional de fregament que fa reduir la velocitat del vent. En
aquest procés, les zones costaneres queden devastades pels vents i les inundacions.

L’huracà acaba per dissipar-se en desaparèixer l’aportació d’humitat i la font principal de
subministrament d’energia (l’oceà). Els huracans també es debiliten en moure’s cap a oceans de
latituds més altes, més freds, quan intervé aire fred en la circulació i quan l’anticicló en altura
s’allunya de la depressió.

Fig. 4.24  Estructura interna simplificada d’un huracà (Brimblecombe, 1981)

A la figura 4.24 es representa l’estructura interna d’un huracà madur, amb cèl·lules convectives
organitzades en bandes que giren en espiral cap al centre. L’ull és la petita zona on es produeix la
subsidència d’aire sec procedent de l’estratosfera.
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