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5  Física del clima

5.1  El sistema climàtic

El clima en un lloc determinat es pot definir com el valor mitjà de les variables meteorològiques
durant un període determinat (30 anys és el temps fixat per l’Organització Meteorològica Mundial).
Per descriure el clima necessitarem, a banda dels valors mitjans, les fluctuacions estacionals i els
valors màxims i mínims de les variables en aquell lloc. Manuel Puigcerver (Libros de Investigación
y Ciencia, 1991) el defineix així: "El clima és la resposta del sistema Terra-atmosfera a l'estímul
exterior de la radiació solar incident, és a dir, el resultat del balanç energètic entre la radiació solar
absorbida pel sistema i la manera com aquesta energia es distribueix entre continents, oceans i
atmosfera".

Actualment es prefereix parlar del sistema climàtic, format per subsistemes que interaccionen entre
ells intercanviant massa, energia i quantitat de moviment. Són l’atmosfera, que, com ja hem vist, és
la capa gasosa que envolta el planeta; la hidrosfera, formada per tota l'aigua en forma líquida que
existeix, és a dir, oceans, rius, aigües subterrànies, mars interiors i llacs; la criosfera, que correspon
a l'aigua en forma sòlida (neu i gel) que es troba sobre la superfície terrestre; la litosfera, que inclou
els continents, i la biosfera, formada per la fauna i la flora de continents i oceans (figura 5.1).

Els temps de resposta dels diferents components del sistema climàtic són molt diferents (taula 1.1).
S’entén per temps de resposta el temps que necessita un sistema, quan ha estat pertorbat, per tornar
novament a una situació d'equilibri. Dins de l'atmosfera, per a la capa fronterera (els primers mil
metres, aproximadament, en contacte amb el terra) el temps de resposta va de minuts a hores; per a
l'atmosfera lliure, de setmanes a mesos; a l'oceà, per a la capa de mescla (capa més externa, en
contacte amb l'atmosfera), de setmanes a anys, i per a les capes més fondes, de dècades a
mil·lennis; per als mars glaçats, de setmanes a dècades; per als llacs i la vegetació, de mesos a
segles; per als glacials, de l'ordre de segles; per a la cobertura de gel, mil·lennis; i per als fenòmens
tectònics, desenes de milions d'anys. Aquesta gran diferència en les escales de temps que
caracteritzen els diferents components del clima accentua la complexitat de les interaccions, de
manera que no tots els components dels sistema estan sempre en equilibri amb els altres, ni tampoc
internament.
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Fig. 5.1  Components del sistema climàtic

La radiació solar proporciona pràcticament tota l’energia que nodreix el sistema climàtic. Aquesta
energia, que arriba al cim de l'atmosfera i és absorbida pel sistema, es transfereix entre els diversos
subsistemes, es transforma en altres formes d'energia, s’utilitza en diversos processos químics i
biològics i també parcialment es dissipa. A causa de la forma esfèrica de la Terra, del moviment
orbital i de la inclinació de l'eix de rotació de la Terra, no arriba per igual a tots els punts de la
superfície terrestre i, a més, també va variant amb el temps.

Podem definir clima com l’estat del sistema, caracteritzat per valors mitjans, extrems, mesures de
dispersió i altres quantitats que caracteritzen l’estructura i el comportament de l’atmosfera, la
hidrosfera i la criosfera sobre un període de temps (Peixoto i Oort, 1992). Aquesta definició inclou el
concepte més tradicional basat en les condicions atmosfèriques mitjanes a què fèiem referència al
començament del capítol.

El sistema climàtic es troba en evolució constant, amb parts del sistema que canvien primer i altres que
ho fan amb més retard. Els canvis climàtics poden venir representats per variacions a llarg termini en
els valors mitjans d'una determinada variable climàtica. A aquest valor mitjà vénen superposades les
fluctuacions estacionals i anuals, que també poden resultar influïdes pel canvi en el valor de la mitjana.
En l’escala de temps humana, els canvis en els valors mitjans són tan lents que resulten pràcticament
imperceptibles. En realitat només poden ser detectats mitjançant un estudi acurat dels registres.

Aquests canvis es produeixen, bàsicament, per causes naturals que analitzarem més endavant. Però
l’interrogant que es planteja actualment és si l'activitat humana pot esdevenir també un motiu
d'alteració del clima. La possibilitat d’experimentar en aquest àmbit, amb la finalitat de preveure els
canvis futurs o d'anticipar l'impacte de determinades activitats humanes en el sistema climàtic, és
pràcticament nul·la: els processos que constitueixen el clima en un planeta són massa complexos per
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ser reproduïts en experiments de laboratori, de la mateixa manera que succeeix amb els del temps
meteorològic.

Taula 1.1  Temps aproximat de resposta dels diferents components del sistema climàtic. (Dades obtingudes de
Henderson-Sellers i McGuffie, 1990)

COMPONENT TEMPS DE RESPOSTA

ATMOSFERA
Lliure 11 dies
Capa límit 24 hores

OCEÀ
Capa mixta 7-8 anys
Fons del mar 300 anys
Gel del mar dies-segles

CONTINENTS
Llacs i rius 11 dies
Sòl i vegetació 11 dies
Neu i capa de gel 24 hores
Glacials de les muntanyes 300 anys
Capes de gel 3000 anys
Mantell de la Terra 30 milions d'anys

Una eina molt útil en la predicció dels efectes de l'activitat antropogènica sobre l'evolució del clima
són els models climàtics. Amb aquests models s'estudia l'evolució de les variables meteorològiques
mitjançant mètodes numèrics que resolen les equacions físiques fonamentals de conservació que
obeeix el sistema. Els processos que intervenen en el clima del planeta són extraordinàriament
complexos a causa de les interaccions no lineals entre els seus components, de manera que els models
introdueixen diferents hipòtesis simplificadores, segons les característiques específiques del problema
concret que es pretén abordar.

5.2  Mecanismes de realimentació

Els mecanismes de realimentació són molt importants en la resposta global que dóna el sistema
climàtic a una possible pertorbació en un dels seus components. Es produeix realimentació quan, en
actuar sobre un sistema (fig. 5.2), una part del senyal de sortida o resposta del sistema a l'actuació se
suma al senyal d'entrada, de manera que altera el senyal net de sortida. La realimentació és positiva si
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hi ha una amplificació del procés i negativa si hi ha una atenuació. En el primer cas, una pertorbació
creixeria i, en el segon, disminuiria. És possible que en el sistema climàtic es manifesti alhora més
d’un mecanisme de realimentació com a conseqüència de la presència d'una pertorbació. Aquests
efectes de realimentació es combinen d'una forma molt complexa. Vegem alguns dels mecanismes de
realimentació inherents al sistema climàtic.

Fig. 5.2  Esquema del funcionament d’un mecanisme de realimentació.

5.2.1  Realimentació positiva gel-albedo

Si, per alguna causa, la temperatura global de la superfície disminuís, augmentarien les regions de gel i
neu, que són molt reflectores de la llum solar, ja que tenen un albedo alt. En conseqüència, la
superfície terrestre absorbiria menys radiació solar i baixarien més les temperatures. Com a
conseqüència d'això, es formarien més regions de gel i neu, i així continuaria el procés. De forma
esquemàtica es pot reflectir així:

T   neu / gel   albedo   T⇓  → ⇑  → ⇑  → ⇓

Aquest mecanisme també és positiu si la pertorbació inicial provoca un augment de la temperatura
global de la superfície. En aquest cas, la superfície amb gel i neu disminuiria i, per tant, disminuiria
l'albedo. Aleshores la quantitat de radiació reflectida disminuiria i augmentaria la radiació absorbida,
cosa que accentuaria l'augment de temperatura, i el procés s’amplificaria. L'esquema corresponent
seria:

T   neu / gel   albedo   T⇑  → ⇓  → ⇓  → ⇑

5.2.2  Realimentació positiva 'efecte hivernacle' del vapor d'aigua

Un augment de les temperatures produiria més evaporació i, en conseqüència, un increment del vapor
d'aigua a l'atmosfera. Com que aquest gas és molt absorbent de la radiació infraroja que emet la
superfície terrestre (és el principal gas 'hivernacle'), el resultat seria un augment de la temperatura de
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l'aire i, per tant, hi hauria més evaporació, i així continuaria el procés. En aquest cas també es
produiria realimentació positiva si la pertorbació inicial fos al contrari, és a dir, una disminució de les
temperatures. L’esquema següent mostra la realimentació en els dos sentits:

T O ⇑  → ⇑  → ⇑  → ⇑  → ⇑  evaporació   vapor H   efecte hivernacle   T2

T O ⇓  → ⇓  → ⇓  → ⇓  → ⇓  evaporació   vapor H   efecte hivernacle   T2

5.2.3  Realimentació negativa temperatura-radiació d'ona llarga

Si, per algun motiu, la temperatura augmentés, l'atmosfera emetria a l'espai exterior més calor en
forma de radiació d'ona llarga, de manera que atenuaria l'increment inicial de temperatura. En aquest
cas, la realimentació és negativa.

T ⇑  → ⇑  → ⇓  emissio infraroja a l' espai exterior   T

5.2.4  Realimentació dels núvols

Els núvols, per una banda, són molt reflectors de la radiació solar i, per l'altra, atès que estan formats
per aigua i vapor d'aigua, contribueixen a l'efecte hivernacle. En conseqüència, no queda clar quina
serà la seva realimentació associada. Depèn de molts factors com són la quantitat d’aigua que
contenen, la grandària de les gotes, l’altura a què es troben (els núvols baixos sembla que són més
reflectors de la radiació solar que els alts), etc. Simplificant, i com a primera aproximació, es pot
considerar que:

- Un increment dels núvols cumuliformes produiria una realimentació positiva, perquè ocupen menys
extensió. Dominaria l'efecte hivernacle sobre l'albedo, de manera que es produiria un augment de les
temperatures, més evaporació, cosa que donaria lloc a la formació de més núvols.

- Un increment dels núvols estratiformes, en canvi, produiria una realimentació negativa perquè
ocupen més extensió. En aquest cas, l'albedo dominaria sobre l'efecte hivernacle, reflectirien més la
radiació solar, cosa que produiria una disminució de les temperatures i, en conseqüència, frenaria
l'evaporació i disminuiria la formació de núvols (fig. 5.3).

Generalment s’accepta que un augment de la temperatura produeix més evaporació i, per tant, més
vapor d'aigua que donarà lloc a núvols. El que no se sap és quin tipus de núvols es formaran.
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Fig. 5.3  Núvols de desenvolupament vertical (cúmulus) i núvols estratificats amb extensió horitzontal (estratus)

5.2.5  Realimentació atmosfera-oceà

Les interaccions i els mecanismes de realimentació entre l'atmosfera i l'oceà són també molt
complexos. És evident que els canvis en un d'ells repercuteix de forma molt important en l'altre. Per
exemple, si la temperatura de la superfície del mar augmentés, afectaria l’estructura tèrmica i dinàmica
de la capa fronterera atmosfèrica i influiria en la circulació general de l'atmosfera. D’aquesta manera
s’alteraria també la direcció i força dels vents. Però aquests, al seu temps, afectarien la circulació a
l'oceà i modificarien les temperatures. Així es tancaria el cicle.

5.3  Alteracions en el sistema climàtic

L’equilibri del sistema climàtic depèn d’una sèrie de factors, externs i interns, com ara la radiació
solar que arriba al cim de l’atmosfera, la rotació de la Terra al voltant del Sol, l’estructura de la
superfície terrestre i la composició química de l’atmosfera. Si algun d’aquests factors s’altera,
aquest equilibri es pot veure desplaçat. És difícil analitzar les conseqüències possibles d’una
hipotètica alteració, ja que els mecanismes de realimentació que hi intervenen són complicats.

Hem vist que les escales de temps pròpies en les variacions del sistema climàtic són molt diverses
segons els subsistemes que afectin. A continuació analitzarem tot un seguit de causes que poden
introduir pertorbacions en el clima, com també algunes alteracions que s’observen actualment. Es
poden classificar en pertorbacions externes, quan estan provocades per variacions que no són
pròpies del sistema climàtic, i pertorbacions internes, si l’origen és algun dels components del
sistema. El resultat d’aquestes pertorbacions pot ser una alteració del clima amb conseqüències a
llarg termini (milers d’anys o més) o a curt termini (anys i desenes d’anys). Les més importants són:
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• Pertorbacions externes:

- Variacions de Milankovitch
- Activitat solar

• Pertorbacions internes. Poden ser d'origen natural o antropogènic:

- Erupcions volcàniques
- Desertització, desforestació i variacions en l'ús del sòl
- El Niño
- Augment del diòxid de carboni
- Disminució de l’ozó estratosfèric

A continuació les analitzem amb més detall.

5.3.1  Les variacions de Milankovitch

Aquesta teoria va ser formulada per l'astrònom serbi Milutin Milankovitch l’any 1930 i relaciona les
variacions climàtiques a llarg termini, com els períodes glacials, amb els paràmetres canviants de
l'òrbita de la Terra al voltant del Sol. Aquests canvis es produeixen a causa de la influència
gravitatòria dels altres planetes i la Lluna i tenen com a conseqüència canvis en el patró d'insolació a la
Terra. Encara no està suficientment estudiat l'impacte dels cicles de Milankovitch en el canvi climàtic,
ja que segurament desencadenen efectes de realimentació molt difícils d'avaluar, però sí que ofereixen
una explicació als canvis cíclics a llarg termini. Els canvis en la geometria orbital de la Terra es deuen
a la variació de tres paràmetres: l’ excentricitat, l’obliqüitat i la precessió orbital (fig. 5.4).

a) Canvis en l’excentricitat

L’excentricitat E de l’òrbita, que és la relació entre els eixos gran (a) i petit (b) de l’el·lipse:

E
a b

a
= −2 2

va canviant, de manera que es va tornant més circular i després més el·líptica d'una forma
periòdica. Com més gran és l’excentricitat, més petit és el flux anual incident. El valor actual és
0.017. L’excentricitat als darrers 5 milions d'anys ha variat entre 0.000483 i 0.060791. Això
representa una variació en el flux solar incident de +0.014 a -0.17 per cent del valor actual. Un
cicle de variació complet té un període de 110000 anys, aproximadament (fig. 5.5).
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b) Canvis en l’obliqüitat
L’obliqüitat o inclinació és l'angle que forma l'eix de rotació de la Terra amb el pla de l’eclíptica.
Aquest angle va variant molt lentament amb el temps, entre els valors mínim i màxim de 22º i
24.5º, respectivament. El seu valor actual és de 23.5º. No altera la radiació global anual però, com
més gran és l’obliqüitat, més gran és també el contrast estacional. La periodicitat d'aquesta variació
és de 40000 anys.

Fig. 5.4  Components orbitals la variació dels quals afecta el sistema climàtic: l’excentricitat de l’òrbita,
que relaciona les longituds dels eixos a i b, la precessió del periheli i l’afeli, que passen de P a P’ i de A a
A’, i l’obliqüitat de l'eix de l’òrbita respecte al pla de l’eclíptica, que en la actualitat val 23.5º .

c) Canvis en la precessió orbital

El periheli, punt de l’òrbita més proper al Sol, es mou per la influència dels altres planetes,
sobretot Júpiter, de manera que l’el·lipse que defineix l’òrbita va girant també en el pla de
l’eclíptica. El resultat d'això és un canvi progressiu en el temps en què es donen els equinoccis. Té
dues periodicitats: 23000 i 18800 anys. No altera la radiació global anual, però n’afecta la
distribució espacial i temporal. Amb el valor actual d'excentricitat la diferència entre la constant
solar en el periheli i l'afeli és d’un 6%, aproximadament (1411-1329 W/m2).
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Fig. 5.5  Variació en el temps dels tres paràmetres orbitals: inclinació de l'eix, excentricitat i precessió del
periheli; permet apreciar els diferents períodes. (Adaptació a partir de Covey, 1991.)

5.3.2  L’activitat solar

El Sol és una estrella activa que experimenta episodis violents consistents en la formació de taques
sobre la seva superfície, filaments, protuberàncies, etc. Aquesta activitat és deguda a l’existència d’una
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capa convectiva a l’interior del Sol, entre el nucli i la seva atmosfera, i també a la generació d’un camp
magnètic variable degut al moviment de gasos conductors.

Les taques solars són potser la manifestació més representativa d’aquesta activitat, i la seva formació
va associada a un cicle que té un període de 22 anys. La lluminositat del Sol està relacionada també
amb aquest període, i les seves variacions poden afectar el clima en la Terra. De fet, certes alteracions
del clima al llarg de la història havien estat relacionades amb el cicle de les taques solars. Per exemple,
l’existència del que s’ha anomenat la “petita edat de gel”, que és un interval d’uns 400 anys entre
mitjan segle XV i mitjan segle XIX, en què la temperatura mitjana a les latituds temperades del
planeta va estar un grau per sota de l’actual. Tanmateix, de moment no s'ha pogut demostrar que hi
hagi una veritable causa-efecte. D’altra banda, la incorporació de l’efecte de les variacions de
lluminositat del Sol en els models climàtics dóna bons resultats.

Altres possibles factors externs pertorbadors del clima són les col·lisions amb cometes i meteorits.
L’efecte principal que produirien és un augment de l'aerosol troposfèric i estratosfèric.

5.3.3  Les erupcions volcàniques

Les erupcions volcàniques són possiblement la causa més important en les variacions aleatòries del
clima a curt termini. La conseqüència climàtica més important que tenen és la injecció a l'atmosfera de
partícules i gasos. En la majoria d’erupcions, aquest material és emès a la troposfera entre els 5 i els 8
km d’altura, i s’acaba dipositant, de forma seca o amb la precipitació, sobre la superfície terrestre en
alguns mesos. Els efectes atmosfèrics en aquests casos no són importants.

Però, a vegades, la violència de les explosions pot fer que aquest material arribi a l’estratosfera, on el
gradient de temperatura augmenta amb l’altura, i com a conseqüència d’això pràcticament no es
produeix mescla vertical. El material es manté al nivell al qual ha estat injectat i és dispersat
horitzontalment pel vent, que és molt fort en aquesta alçada.

La força amb què gasos i partícules són expulsats depèn de les característiques geològiques del volcà i,
en concret, de la seva composició. La violència amb què el material és expulsat depèn de la quantitat
de sílice que conté. Perquè un volcà tingui efectes atmosfèrics importants és necessari que el contingut

de sílice sigui més aviat alt i, al mateix temps, que sigui ric en gasos sulfurosos: diòxid de sofre ( SO2 )

i sulfur d’hidrogen ( H S2 ). A l’estratosfera, aquests gasos reaccionen amb el vapor d’aigua per efecte

de la llum del Sol i formen l’àcid sulfúric. El núvol estratosfèric està format, per tant, d’un aerosol que
conté gotetes d’àcid sulfúric. L’erupció de El Chichón (Mèxic, 1982) va produir un núvol estratosfèric
molt més dens que la del Santa Helena (Estats Units, 1980). La quantitat de cendres del dos varen ser
similars, però no el contingut en sofre, que va ser molt més important en El Chichón.
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El núvol estratosfèric és arrossegat per la circulació atmosfèrica, de manera que unes quantes setmanes
després de l’erupció pot haver donat la volta al globus i cobrir tota una franja de latitud, encara que
força estreta, ja que la circulació general és bàsicament zonal. A l’estratosfera, el temps de residència
de les partícules és gran: 1 any per a partícules de radi 2-5 µm , i fins a 12 anys per a les més petites

(0.5-1 µm ).

Fig. 5.6  Erupció del Popocatepetl

Les erupcions volcàniques són completament imprevisibles. La conseqüència sobre el clima és que
poden produir disminucions de la temperatura d'algunes dècimes de grau, ja que augmenten l’albedo
de l’atmosfera. També augmenten l’efecte hivernacle, però sembla que predomina el primer efecte.

Els resultats de les simulacions també indiquen que es produirà un refredament global després d'una
emissió volcànica a gran escala. De tota manera, l'efecte no està clar perquè actuen com a nuclis de
condensació i podrien produir canvis en la nuvolositat. Per tant, no es coneixen bé els mecanismes de
realimentació que dominarien. A la figura 5.7 es mostra la variació observada en les temperatures a la
troposfera per al període 1958-1973, i se’n pot apreciar el descens just després de l’erupció del Mont
Agung l’any 1963.

En el cas més recent de l’erupció del Mt. Pinatubo, el mes de juny de 1991, es va produir un increment
gran però transitori en la concentració d’aerosols estratosfèrics que va donar lloc a un refredament
durant aproximadament dos anys, estimat, a partir de les observacions, en uns 0.4 ºC. Aquest resultat
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també és consistent amb les simulacions que proporcionen els models, que preveuen refredaments
globals mitjans de 0.4-0.6 ºC (IPCC, 1995).

Fig. 5.7  Temperatures troposfèriques observades des de 1958 fins a 1973 a la regió 30ºN - 30ºS. (Adaptació a
partir de Henderson-Sellers i McGuffie, 1990).

Els models climàtics no inclouen els possibles efectes de les erupcions volcàniques, ja que no se sap
com parametritzar-los, la qual cosa comporta una certa incertesa. De tota manera, atès que les
erupcions volcàniques són puntuals des del punt de vista temporal i espacial, no és previsible que
ocasionin anomalies de temperatura persistents, ni canvis climàtics importants a llarg termini.

5.3.4  Desertització, desforestació i variacions en l’ús del sòl

Als darrers decennis s’està produint un canvi en els usos que l’home fa del sòl. D’una banda, es
redueixen les regions amb boscos per tal d’introduir-hi cultius i, de l’altre, s’elimina part de la
vegetació per construir zones habitables i vies de comunicació. També s’ha produït un augment de la
desertització en algunes regions africanes, a causa d’un increment de la sequera, que pot ser degut a
l’acció humana o a causes naturals (variacions de Milankovich).

L'eliminació de la vegetació disminueix la capacitat del sòl de retenir l'aigua i, en conseqüència,
augmenta l'albedo. També disminueix el flux de calor latent i s'incrementa la temperatura a la
superfície. D'aquests dos efectes sembla que domina el primer, la qual cosa provoca subsidència a gran
escala, que té com a conseqüència una disminució de la nuvolositat i la precipitació. En definitiva, una
realimentació positiva que intensifica la desertització.

D’altra banda, un altre possible efecte de la desertització, degut a l’augment de la quantitat de pols, és
una disminució de la precipitació pel fet que la superfície terrestre s’escalfa menys per la dispersió i
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absorció de radiació per les partícules de pols i l’activitat atmosfèrica convectiva que genera pluja
disminueix.

5.3.5  El Niño

S’anomena El Niño un fenomen natural que s’observa amb certa regularitat. De fet, és una
característica del clima actual i la causa d’una variabilitat climàtica natural en l’escala de pocs anys. El
fenomen consisteix en un escalfament que es produeix en les aigües superficials del Pacífic sud,
davant la costa d’Equador i nord del Perú. Normalment comença cap a mitjan desembre, a prop de
Nadal -per això els pescadors de la zona el varen anomenar així-, i dura uns quants dies. A intervals
irregulars, que oscil·len entre els 2 i els 7 anys, el fenomen és molt més intens i persistent, dura alguns
mesos (al voltant d’un any) i té conseqüències climàtiques molt importants que afecten una gran part
del planeta.

Vegem primer quina és la situació normal, quan no es produeix El Niño. La diferència de pressió
atmosfèrica entre la costa americana del Pacífic equatorial i la costa asiàtica fa que la circulació
atmosfèrica doni lloc a vents d’est a oest; són els vents alisis, que vàrem veure al capítol 3. Aquests
vents impulsen un corrent marí superficial càlid cap al nord i l’oest, de manera que les aigües mar
endins davant la costa americana són desplaçades pel corrent i reemplaçades per aigües fondes, que
són fredes i molt riques en nutrients. Això fa que la regió pesquera davant la costa d’Equador i Perú
sigui una de les més riques i extenses. Aquesta diferència de pressions entre el sistema anticiclònic del
Pacífic sud i el sistema ciclònic sobre Indonèsia i Austràlia que impulsa els vents es debilita cada any
lleugerament entre desembre i març o abril i tenim, aleshores, El Niño. Les aigües del Pacífic oriental
s’escalfen 1 o 2 ºC però les repercussions per a la pesca són petites.

Periòdicament, a intervals irregulars, la diferència de pressions est-oest es debilita molt, fins a l’extrem
que s’inverteix, les altes pressions se situen a la costa asiàtica i les baixes a l’americana, els vents alisis
deixen de bufar i el corrent superficial marí s’inverteix, passa a ser un corrent d’oest a est que
arrossega les aigües càlides cap a la costa equatoriana i peruana. Aquest debilitament del vent
comença després de l’estiu, i el corrent que genera triga un parell o tres de mesos a transportar les
aigües càlides davant la costa americana. Les aigües profundes i fredes riques en nutrients deixen
d’aflorar i disminueix enormement la producció pesquera a la zona. Es produeix aleshores un episodi
de El Niño anòmal, en el sentit que és molt més intens de l’habitual i que durarà aproximadament 15 o
16 mesos.

La termoclina és la superfície que separa la capa superficial oceànica, ben mesclada, de les aigües
fondes molt més fredes. En situació normal es troba molt més enfonsada a la zona oriental (50 m) que
a l’occidental (200 m). Això és degut al fregament del vent que arrossega les aigües cap a l’oest fent
que s’acumuli i augmenti així el gruix de la capa superficial. El fet que la termoclina estigui tan poc
fonda davant la zona oriental del Pacífic sud afavoreix l’aflorament d’aigües profundes i l’aportació de
nutrients a la zona.
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(a)

(b)

Fig. 5.8. (a) Situació normal i (b) situació amb un episodi intens de El Niño

Quan es dóna un episodi intens de El Niño, la inversió del sentit del corrent de les aigües fa que la
termoclina pugi a la zona oriental i s’enfonsi a l’occidental. El resultat és un escalfament de les aigües
mar endins, davant la costa de l’Amèrica del Sud. Aquest escalfament pot arribar a 7 o 8 ºC, amb
conseqüències nefastes per a l’activitat pesquera. Després dels episodis de 1972-1973 i 1982-1983,
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que van ser, abans del més recent 1997-1998, els més intensos del segle, les captures van disminuir de
12 milions de tones a menys de mig milió.

En situació normal, sense El Niño, els vents alisis convergeixen amb els vents de l’oest a la zona
d’Indonèsia i provoquen un ascens de l’aire que dóna lloc a la formació de pluges torrencials, que
caracteritzen aquesta regió. En canvi, durant un episodi intens de El Niño, la situació s’inverteix i la
circulació en superfície és d’oest a est i arrossega els corrents marins també cap a l’est, on s’acumula
l’aigua calenta i propicia l’aixecament de les masses d’aire davant les costes de l’Amèrica del Sud i
l’Amèrica Central, la qual cosa genera episodis de pluges intenses en aquestes regions, mentre una
gran sequera afecta tota la zona d’Indonèsia (vegeu fig. 5.8).

A la figura 5.9 es mostren les temperatures normals a la superfície oceànica, les del mes de febrer de
1998 i les diferències entre les d’aquest mes i les normals. Es veu com, a la regió equatorial, davant la
costa americana, aquestes diferències arriben als 5º.

S’anomena La Niña les situacions en què es donen les condicions normals (sense El Niño), però molt
amplificades. És a dir, quan les aigües a la zona oriental del Pacífic equatorial són més fredes del
normal i la convecció en aquesta zona és molt reduïda i, en canvi, molt intensa a la zona d’Indonèsia.
Els vents alisis aleshores són molt intensos i el pendent de la termoclina és més pronunciat del normal.
En realitat avui dia es prefereix parlar de dos extrems El Niño ↔  La Niña, amb una oscil·lació

irregular entre ambdós. En aquest sentit no es pot parlar d’El Niño com un fenomen anòmal, encara
que sí que es donen anys o episodis que ho són.

Especialment intens va ser el darrer episodi d’El Niño, que va començar el desembre de 1997. Les
precipitacions tropicals sobre l’est del Pacífic equatorial varen ser molt abundants i van provocar
fortes inundacions. També van afectar la zona occidental de l’oceà Índic i l’est d’Àfrica (amb més de
1000 mm en algunes regions de Kenya). A la costa nord del Perú les precipitacions van ser d’uns 1400
mm i al sud-est de Sud-amèrica d’uns 600 mm. En canvi, a Indonèsia el dèficit va ser de 800 mm,
aproximadament, al sud d’Àfrica d’uns 300 mm, i al nord de Sud-amèrica d’uns 500 mm. Les pluges
intenses varen afectar també els Estats Units (Califòrnia i Florida), amb precipitacions de 300-600
mm. A la figura 5.10, proporcionada pel NOAA, es mostra la desviació, respecte dels valors normals
de precipitació, el febrer de 1998 (els valors normals són els de la mitjana per a aquest mes
enregistrats durant el període 1979-1995).

Intentar establir si l’origen del fenomen és a l’oceà o a l’atmosfera no té sentit, ja que ambdós
subsistemes estan acoblats i constitueixen el que podríem dir un procés circular. Tots dos
interaccionen estretament, de manera que una anomalia en un dels dos subsistemes afecta l’altre. Fins
al moment, el registre històric d’episodis ens proporciona una pauta en la periodicitat, i es coneix la
seqüència de fets que segueixen un cop se’n comença a desenvolupar un episodi. Darrerament, a més,
es comença a poder preveure quan es produirà un nou episodi. Estudis recents intenten relacionar el
canvi climàtic amb la periodicitat d’aquest fenomen.
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Fig. 5.9  Temperatures a la superfície del mar (en ºC): a dalt, les que es consideren normals per al mes de
febrer; al mig, les del mes de febrer de 1998, i a baix la desviació respecte de les normals per aquest mes.
L’interval entre corbes és d’un grau. Les temperatures normals estan calculades a partir de la mitjana del
període 1950-1979. La figura ha estat cedida per la NOAA (Reynolds i Smith, 1995, J.Climate, 8, 1571-1583)
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Fig. 5.10  Desviació dels valors de la precipitació (en mm), respecte dels normals, per al mes de febrer de 1998.
Els normals han estat calculats a partir de la mitjana del període 1979-1995. (Figura cedida per NOAA.)

5.3.6  Augment del diòxid de carboni

El CO2 és l’espècie més abundant del carboni a l’atmosfera. Les emissions antropogèniques n’han
augmentat la concentració en aproximadament un 25% des del principi de la revolució industrial,
com ja havíem indicat al capítol 1 (figura 1.5). Tot i ser un dels constituents principals de l’aire, un
augment considerable en la seva concentració podria tenir conseqüències sobre el clima ja que és
un gas d’efecte hivernacle. A més, la desforestació associada al canvi d’usos del sòl fa que la
quantitat de CO2 atmosfèric absorbida en la fotosíntesi també hagi disminuït.

Els grans dipòsits de carboni dins el sistema climàtic són quatre: l’atmosfera, la biosfera, els oceans
i la litosfera (incloent-hi els combustibles fòssils). La transferència entre els uns i els altres és molt
complexa i difícil de quantificar. Constitueix el que s’anomena el cicle del carboni, que
s’esquematitza a la figura 5.11. Les xifres corresponen aproximadament als fluxos anuals de CO2 i
a les quantitats emmagatzemades en els grans dipòsits terrestres i marins, en milers de milions de
tones.

La quantitat de carboni que hi ha a l’atmosfera és aproximadament igual a la de la vegetació terrestre, i
ambdues, comparades amb els grans dipòsits que constitueixen l’escorça terrestre i els oceans, són
insignificants. L’atmosfera intercanvia carboni amb l’oceà i la biosfera. Aquests dos cicles
d’intercanvi es mostren a la figura 5.11. En ells s’absorbeix CO2 de l’atmosfera mitjançant la
fotosíntesi, i d’aquesta manera es fixa carboni en les plantes, la fusta i el fitoplàncton. D’altra banda,
s’emet CO2 a l’atmosfera per oxidació (respiració). Les quantitats que s’eliminen i s’aporten a partir
d’aquests processos naturals són aproximadament les mateixes.
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Però l’activitat humana, bàsicament la desforestació i la combustió de carburants fòssils, fa que les
quantitats de CO2 que s’emeten a l’atmosfera siguin més grans que les que s’eliminen. D’aquestes
aportacions antropogèniques, l’atmosfera només en reté aproximadament la meitat ja que la superfície
de l’oceà absorbeix l’altra meitat. S’estima que aquestes aportacions antropogèniques que no
s’eliminen representen per a l’atmosfera un augment d’uns 3000 milions de tones a l’any.

Fig. 5.11  Cicle del carboni. Es mostren els fluxos de CO2, i les quantitats contingudes en els grans dipòsits. Les
unitats són milers de milions de tones. (Adaptació a partir de Schneider, 1991.)

L’anàlisi dels registres mostra una correlació entre el contingut de CO2 a l’atmosfera i la temperatura
global a la superfície. També s’ha confirmat un escalfament mitjà del planeta de 0.5 graus al darrer
segle. A més, les prediccions apunten cap a una acceleració d’aquest procés, encara que aquestes
previsions no han pogut ser plenament confirmades. No se sap si en un futur pròxim s’utilitzaran altres
fonts d’energia en substitució de les actuals. Però si el consum de combustibles fòssils continua
augmentant al ritme actual del 2.5% anual, a causa del creixement econòmic dels països en via de
desenvolupament, aleshores la concentració de CO2 es duplicarà, respecte de la que hi havia abans de
l’era industrial, cap a mitjan segle XXI. Això pot comportar un escalfament mitjà de la superfície del
planeta de 3 15± . ºC.
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S’ha de tenir en compte també que el CO2 no és l’únic gas d’efecte hivernacle que s’emet actualment a
l’atmosfera. A la intensificació de l’efecte produïda per les emissions de CO2 s’ha de sumar la d’altres
gasos que s’emeten com a conseqüència de l’activitat humana, com ara el metà, l’ozó, l’òxid nitrós i
els halocarburs. A més, un augment de les temperatures té com a conseqüència més evaporació, i el
vapor d’aigua és el responsable principal de l’efecte hivernacle, ja que és l’absorbidor més eficaç de la
radiació infraroja. Això pot donar lloc a una realimentació positiva que amplifiqui l’escalfament.

5.3.7  Disminució de l’ozó estratosfèric

Al capítol 1 comentàvem que la major part de l’ozó atmosfèric es troba a l’estratosfera (90%) en
l’anomenada capa d’ozó i esmentàvem la seva importància per a la biosfera com a absorbidor de la
radiació solar ultraviolada que és perjudicial per als éssers vius. Es distingeixen tres bandes de
radiació ultraviolada: UVA, UVB i UVC. La regió UVA és la més propera a la franja visible i no és
absorbida per l’ozó. La regió UVB, que correspon a l’intèrval de longituds d’ona entre 280 nm i 320
nm, és perjudicial per a l’ADN i és absorbida per l’ozó, encara que una petita part arriba a la
superfície terrestre. La radiació UVC és la de longitud d’ona més curta, extremament perillosa, i és
absorbida completament per l’ozó i l’oxigen. Reduir la protecció de la capa d’ozó envers la radiació
UVB podria augmentar la incidència del càncer de pell o la malaltia que afecta als ulls i produeix
opacitat al cristal·lí (cataractes), com també danys en els cultius, en materials, etc.

La molècula d’ozó és formada per 3 àtoms d’oxigen (O3). A diferència de l’oxigen molecular (O2), que
és molt abundant a l’atmosfera (recordem que n’és un dels constituents principals), l’ozó hi és molt
escàs. Per cada 10 milions de molècules d’aire, aproximadament 2 milions són d’oxigen molecular i
només 3 molècules són d’ozó. La concentració d’ozó a l’estratosfera varia de manera natural amb les
estacions i la latitud. Però als darrers anys s’està constatant que existeix una reducció que va més enllà
d’aquestes fluctuacions naturals. Encara que només existeixen dades des de 1957, durant els 22
primers anys del registre les concentracions es van mantenir constants. Va ser a partir de 1979 que es
va començar a apreciar una disminució progressiva, que s’accentuava més cada any i que es produïa
entre els mesos de setembre i novembre, durant la primavera austral. Aquesta disminució és molt
important, pot arribar a ser del 60% sobre una regió gran de la península antàrtica i s’anomena ‘forat
d’ozó’.

Des de principi dels anys setanta s’està investigant l’efecte de determinats compostos químics sobre la
capa d’ozó, en particular els compostos anomenats clorofluorocarbons (CFC), que contenen clor.
Aquests compostos s’utilitzen per a la refrigeració i en altres aplicacions, i se n’emeten a l’atmosfera
quantitats gens negligibles. Les emissions directes de clor a l’atmosfera (piscines, plantes industrials,
aigua de mar, volcans) no són nocives perquè aquest es combina amb l’aigua i s’elimina ràpidament
amb la pluja. En canvi, els CFC són molt estables i no es dissolen en aigua, de manera que no són
eliminats de manera natural, i com que tenen un temps de permanència alt poden ser injectats a
l’estratosfera per causa del moviment de les masses d’aire. També els incendis de grans dimensions o
certes formes de vida marina poden emetre compostos estables del clor que poden acabar a
l’estratosfera. Però s’estima que aquestes fonts naturals contribueixen només en un 15%, mentre que
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les antropogèniques ho fan en un 85%. El temps de vida dels CFC a l’atmosfera és d’uns 100 anys, és
a dir, que encara que les emissions s’aturessin, com està establert al Protocol de Montreal, els seus
efectes continuarien durant dècades.

Quan aquests compostos arriben a l’estratosfera, l’acció de la radiació UV trenca la molècula i allibera
el clor. Els àtoms de clor reaccionen aleshores amb l’ozó i el destrueixen. Un àtom de clor pot destruir
100.000 molècules d’ozó i provocar que aquest no es renovi de manera natural amb tanta velocitat
com és eliminat.

La formació del forat d’ozó antàrtic està relacionada amb les condicions atmosfèriques peculiars que
es produeixen durant aquesta estació a la regió antàrtica, amb temperatures molt baixes i una
circulació zonal molt tancada que fa que no hi hagi renovació de l’aire. El fet que es donin
temperatures tan baixes afavoreix la formació de núvols estratosfèrics que contenen cristalls de gel.
Aquests cristalls absorbeixen l’àcid nítric i també afavoreixen les reaccions químiques que alliberen
els àtoms de clor. En aquestes condicions d’aïllament tan favorables, les reaccions químiques amb el
clor es produeixen lliurement i intensifiquen la destrucció d’ozó.

A la figura 5.12 es pot apreciar la formació del forat l’any 1995. Es comença a formar al principi de
setembre i es manté fins al principi de desembre. Les etapes de formació i de desaparició són curtes, a
penes dues setmanes, i el període en què es manté estable dura més de dos mesos. Les unitats són
dobson (DU). El significat d’aquesta unitat és el següent: 100 DU correponen a una quantitat d’ozó a
la columna d’aire tal que si fos portat a la superfície terrestre tindria un gruix d’1mm. Als tròpics, els
nivells normals són de 250-300 DU. A les regions temperades varien entre 300 i 475 DU.

Als darrers anys s’ha començat a analitzar la possibilitat que aquesta reducció dels nivells d’ozó no
afectés només aquesta regió, sinó que fos un problema global del planeta. Efectivament, programes
internacionals de seguiment de les variacions d’ozó a l’estratosfera, fent mesures des de terra i també
des de satèl·lit, han constatat una reducció dels nivells a la columna d’aire durant l’hivern respecte als
valors en els mateixos mesos de 1979 i principi dels anys vuitanta. Sobre la regió del pol Nord el març
de 1997 la reducció va ser del 40%. En latituds mitjanes a l’hemisferi nord el ritme de reducció es
valora en un 4% cada dècada. Per a la regió equatorial no s’ha observat reducció dels nivells.

A la figura 5.13 es mostra, per a l’hemisferi nord, la diferència en tant per cent entre el contingut d’ozó
al març de 1997 i la mitjana del mateix mes durant el període 1979-1986. Les regions amb
concentracions properes als valors d’aquest període es mostren en tons blaus; en canvi, les que tenen
valors inferiors en un 20% o més apareixen en tons vermells. La regió en blanc correspon a un àrea
sense dades del satèl·lit.
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Fig. 5.12  Formació del forat d’ozó a l’Antàrtida l’any 1995. Les unitats són expressades en DU.
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Fig. 5.13  Diferències en tant per cent entre la concentració d’ozó al març de 1997 i la mitjana del mes de març
durant el període 1979-1986. La regió àrtica es mostra en blanc perquè no hi ha dades. (Figura cedida per
NOAA.)

Per observar millor com afecta el problema les latituds mitjanes de l’hemisferi nord, que correspon a
la nostra situació, s’han representat a la figura 5.14 les dades corresponents a quatre estacions de
seguiment de la NOAA als Estats Units. Es mostra la mitjana per a les quatre estacions de les
desviacions de la mitjana mensual corresponent als anys del període 1978-1998, respecte de les
mitjanes de l’any 1979. En aquesta figura s’aprecia que la tendència és a disminuir les concentracions
en un 3.9% cada dècada. Les variacions anuals són degudes a la redistribució que es produeix a
conseqüència del transport de les latituds baixes a les altes que té com a resultat un cicle anual amb
valors de concentració màxims en hivern-primavera i mínims en estiu-tardor en latituds mitjanes a
l’hemisferi nord.
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Fig. 5.14  Diferència en tant per cent de la mitjana mensual de concentració d’ozó respecte de la mitjana de
l’any 1979. Aquestes diferències són valors mitjans a partir de les dades obtingudes de 4 estacions nord-
americanes situades en latituds mitjanes. Es pot apreciar que aquestes diferències augmenten en -3.9% cada
dècada. (Figura cedida per NOAA.)

Veiem, doncs, que el problema de l’ozó no es limita a l’anomenat ‘forat’ antàrtic, sinó que afecta
globalment tot el planeta. En l’actualitat s’està començant a investigar la relació entre canvi climàtic i
concentració d’ozó a l’estratosfera.
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6  Introducció a la modelització del clima

6.1  Introducció

El clima a la Terra canvia i ho ha fet sempre. Diferents tècniques, com ara l’anàlisi de fòssils, la
quantificació de la densitat de pol·len en nuclis de gel, l’estudi de les alteracions del sòl i dels casquets
polars, confirmen que hi ha hagut una alternança entre èpoques més càlides i més fredes, amb períodes
de centenars de milers d’anys; són els períodes glacials. En una escala temporal més petita, l’estudi de
la velocitat de creixement dels anells dels arbres, com també l’anàlisi de mesures amb carboni 14 i
altres mètodes, han posat de manifest que el clima a la Terra s’ha mantingut estable en els darrers dos
mil anys, però amb fluctuacions grans, d’un centenar d’anys de durada. Exemples d’aquestes
fluctuacions són el refredament a Europa occidental durant la ‘petita edat de gel’, als segles XVII i
XVIII; posteriorment hi va haver un escalfament al segle XIX que s’ha anat accentuant a partir del
començament de la industrialització; al continent americà, a la regió sud-occidental, el segle XIII va
ser molt sec, a diferència del XIV, que va ser humit.

Per tal d’entendre les alteracions del clima en el passat o preveure els canvis futurs, com també les
conseqüències que poden derivar-se de l’activitat humana, s’han desenvolupat models de simulació del
clima. Un model climàtic intenta reproduir l'evolució de les variables climàtiques d'acord amb les lleis
físiques, durant un interval de temps, mitjançant tècniques computacionals. Aquests models, però, no
poden simular tota la complexitat del món real. Han d'introduir hipòtesis simplificadores adaptades a
les necessitats del procés que es vol representar.

Tal com hem vist, el sistema climàtic consisteix en un conjunt de subsistemes que intercanvien
energia amb l’exterior i que interaccionen entre ells amb un ventall molt ampli d’escales
espacials i temporals. En aquest sentit, els models climàtics varien en la seva resolució espacial,
és a dir, en el nombre de dimensions i la quantitat de detalls que s'inclouen, i també en la seva
resolució temporal, segons la durada del període, passat o futur, que es pretén simular. En
realitat és impossible tenir en compte alhora el comportament de cada un dels components del
sistema climàtic. Recordem que el temps de resposta per a l’atmosfera va de minuts a mesos, per
als oceans de setmanes a milers d’anys, i per a l’escorça terrestre és de l’ordre de desenes de
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milions d’anys. S’han de tenir en compte, en funció del tipus de simulació que es fa, quins
factors són importants i quins no ho són, a fi d’incloure’ls en el model. Així, per exemple, per
preveure el temps a 10 dies vista no és necessari tenir en compte les variacions del sòl (retirada
dels glacials o augment de la desertització), ni els moviments de l’escorça terrestre, ni l’augment
en la concentració de diòxid de carboni. En canvi, un model que simuli els períodes glacials sí
que ha de considerar aquests processos, i no altres, com el moviment turbulent de l’aire degut al
fregament amb la superfície o les variacions estacionals.

Els processos fonamentals que s’han d’entendre i considerar en un model climàtic són:

- Radiació. La font inicial d'energia és la radiació solar. S'ha de determinar la manera com es tractarà
l'entrada i l’absorció de radiació solar a la superfície de la Terra, i l'emissió, per part d’aquesta, de
radiació infraroja.

- Dinàmica. S’han d’incorporar els moviments horitzontals meridians, que transporten energia de les
latituds baixes a les altes, i els moviments verticals deguts a l’escalfament de la superfície terrestre i de
l’aire en contacte amb aquesta.

- Interaccions atmosfera-superfície. Es tracta d’incloure, mitjançant tècniques de parametrització, els
processos superficials que tenen lloc entre l'atmosfera i els diferents tipus de sòl (terra, oceà i gel) pel
que fa a l’intercanvi de matèria, d’energia i de quantitat de moviment. Les interaccions aire-mar són
especialment importants, ja que els oceans cobreixen les dues terceres parts de la superfície terrestre.
Aquestes interaccions afecten directament el clima a mitjà i curt termini. A continuació les veurem
amb més detall.

6.1.1  Interaccions aire-mar

L'oceà representa un 70.8 % de la superfície total de la Terra. Els intercanvis energètics que es
produeixen a la interfície aire-mar tenen molta importància tant per a l'atmosfera com per a l'oceà. La
font inicial d'energia és la radiació solar. Els intercanvis que es produeixen, termodinàmics i mecànics,
tenen lloc en una gamma d'escales molt àmplia, que va des de la circulació general fins a la
microescala. Influeixen sobretot la capa baixa de l'atmosfera i la capa de l’oceà més propera a la
superfície. Aquestes interaccions controlen les variacions de la pressió atmosfèrica, el règim de vents a
la capa fronterera, els corrents marins i les distribucions d'humitat i salinitat. Resulten de quatre
mecanismes fonamentals que s'esquematitzen a la figura 6.1:

a) Radiació:

La radiació d'ona curta provinent del Sol i d'ona llarga provinent de l'atmosfera i de la superfície del
mar. La primera és absorbida, en part, per la superfície de l'oceà, que així augmenta la seva
temperatura i acumula energia. Per a la radiació d'ona llarga els mecanismes són diferents, per raó de



6  Modelització del clima  141

la presència a l'atmosfera del diòxid de carboni i del vapor d'aigua. El balanç dóna un flux net

ascendent del mar a l'atmosfera que suposa una pèrdua energètica per part d’aquest d'uns 70 W m2 .

b) Transferència de vapor d'aigua

L'evaporació d'una certa massa d'aigua necessita una quantitat de calor igual al producte de la
massa d'aigua pel calor latent de vaporització a la temperatura de la interfície. Aquesta aportació
calorífica es realitza a costa de la capa baixa de l'atmosfera i de la capa d'aigua propera a la
superfície, on la temperatura disminueix. Per a l'oceà representa una pèrdua, en valor mitjà, de 75

W m2 .

c) Transferència de calor sensible

Transferència de calor per convecció, per difusió molecular i per difusió turbulenta, a causa de la
diferència de temperatura entre l’aire i el mar. Normalment el mar està més calent, de mitjana. La

transferència és aproximadament de 5 W m2  de l’oceà cap a l’atmosfera.

d) Transferència d'energia mecànica

La distribució desigual d'energia i de massa, espacialment i temporalment, produeix moviments que
són comparativament ràpids a l'atmosfera i lents a l'oceà. L'energia és transferida generalment de
l'atmosfera a l'oceà mitjançant dos mecanismes bàsics: la generació de corrents i la generació d'ones.
Generalment els dos mecanismes van acoblats, fet que representa una de les majors dificultats en
l'estudi de les interaccions aire-mar

Fig. 6.1  Esquema dels mecanismes de transferència d'energia a la interfície atmosfera-oceà.
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6.2  Classificació dels models

Existeix una gran varietat de models de simulació del clima i també diferents criteris per classificar-
los. El nostre objectiu no és aprofundir la descripció dels diferents models, ja que escapa a l’abast
d’aquest llibre. No obstant això, i a fi de situar-nos mínimament, podem agrupar-los en dos grans
blocs:

- Models explícits: són normalment models tridimensionals, basats en les equacions sinòptiques, que
donen l’evolució dia a dia de les variables, de la mateixa manera com ho fan els models de previsió del
temps. El clima resultant s’obté al final a partir del tractament estadístic del conjunt de valors
obtinguts per a les variables a partir d’aquest tractament explícit.

- Models estadístics: no resolen les equacions explícitament, sinó que treballen amb expressions
amitjanades de les variables, en les quals els fenòmens a gran escala s’inclouen utilitzant tècniques de
parametrització. Aquests models són molt més econòmics que els anteriors pel que fa a temps de
càlcul i, per tant, més àgils per aplicar en simulacions a escala temporal gran.

El model més senzill pertany al segon grup i calcula la temperatura mitjana global a la superfície del
planeta en un instant determinat, a partir del balanç energètic entre la radiació solar que absorbeix el
sistema i la radiació terrestre que emet, tenint en compte la reflectivitat mitjana de la Terra i l'efecte
mitjà hivernacle de l’atmosfera. S’anomena model de balanç d’energia de dimensió zero, ja que no té
coordenades, sinó que proporciona un valor únic: la temperatura mitjana.

D’altra banda, els models més complexos són els tridimensionals, que pertanyen al primer grup.
Reprodueixen la temperatura en funció de la latitud/longitud/altura. Entre aquests, els més complets
són els models de circulació general de l’atmosfera i l’oceà, que preveuen l'evolució temporal de
diferents variables climàtiques (temperatura, humitat, vent, etc.). Tenen en compte també l’acoblament
entre els dos subsistemes, encara que aquest no està encara ben resolt, ja que existeixen problemes en
la modelització dels fluxos. Els models tridimensionals resolen les equacions físiques de conservació a
l’atmosfera:

- conservació de l’energia (primera llei de la termodinàmica)
- conservació del moment (segona llei de Newton)
- conservació de la massa (equació de continuïtat)
- equació d'estat (llei dels gasos ideals)

Aquestes equacions no es poden resoldre en tots els punts del planeta i per a tots els instants de temps.
S’han de discretitzar, és a dir, s’han d’escollir una sèrie de punts a l’espai i un conjunt d’instants de
temps per als quals obtenir les solucions. Per això es divideix la superfície terrestre en rectangles,
seguint els paral·lels i els meridians, formant una graella. Cada rectangle o cel·la té una longitud i una
amplada determinades, segons la resolució del model (per exemple, és força usual prendre 5 graus de
latitud i 7 graus de longitud). L’atmosfera també es divideix en caixes, de manera que sobre cada
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rectangle de latitud-longitud s’agafa una columna d’atmosfera que consta d’uns quants nivells verticals
(per exemple, nou). La resolució vertical acostuma a ser més fina a prop de la superfície, per poder
tenir en compte els processos que tenen lloc a la capa fronterera, i els intercanvis entre l’atmosfera i la
superfície. Aleshores, el model calcula el valor de les diferents variables en tots els punts de la graella
tridimensional formada així i la seva evolució en el temps, per al conjunt d’instants escollit (per
exemple, cada hora).

Hi ha fenòmens que tenen una escala més petita que les dimensions de les cel·les de la malla, per
exemple, la turbulència en la capa límit o la formació de núvols. Aquests no poden obtenir-se
explícitament a partir de les equacions, però sí que s’han de tenir en compte perquè tenen una
influència molt important. Aleshores, aquests processos són tractats estadísticament i s’obtenen
relacions, amb una base física i experimental i no exclusivament matemàtica, entre aquests i les
variables que sí s’obtenen directament de les equacions. Posteriorment els seus efectes s’inclouen en el
model dins d’aquestes variables d’escala més gran. Aquest tractament dels fenòmens d’escala més
petita que la malla s’anomena parametrització.

Els models de simulació també incorporen altres processos, com el transport de substàncies, la humitat
i la calor. Una de les complicacions addicionals és la incorporació dels mecanismes de realimentació,
algun dels quals resulta molt difícil. Per exemple, la realimentació gel-albedo sembla que està ben
resolta actualment: un augment en la quantitat de neu o gel augmentaria la reflexió de radiació solar
incident i donaria lloc a un refredament que afavoriria la formació de més gel i neu. En canvi, no és
així en el cas dels núvols, ja que és molt difícil establir si la realimentació serà positiva o negativa:
sembla que en núvols baixos o mitjans l'efecte albedo predomina sobre l'efecte hivernacle i dóna lloc a
refredament i, al contrari en núvols alts, que potencien l'escalfament. La dificultat és predir quin tipus
de núvols es formaran. A més, l'efecte depèn també de la quantitat d'aigua, de la mida de les gotes, del
desenvolupament vertical, de l'extensió horitzontal, etc.

A la complexitat que comporta la modelització del clima s’hi ha d’afegir la dificultat d’haver de
preveure les emissions futures, que són una dada indispensable d’entrada en els models climàtics.
Aquestes previsions són inherentment controvertides, ja que reflecteixen punts de vista del futur que
poden ser diferents, pel que fa referència a l’evolució dels diferents tipus d’activitats humanes,
d’innovacions tecnològiques, així com de resposta de l’home a imperatius mediambientals i
econòmics. Quant a les prediccions que es poden fer en base als resultats de l’aplicació d’aquests
models, es pot extreure molta informació dels informes del IPCC, Second Scientific Assessment.
Sembla que el ritme d’increment de la temperatura mitjana global degut a l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle, durant el proper segle, serà aproximadament 0.3ºC per dècada (amb una incertesa de
0.2ºC-0.5ºC per dècada). Aquest increment és el més gran dels darrers 10000 anys. D’aquesta manera
l’augment de la temperatura mitjana global serà aproximadament 1ºC per sobre del valor actual cap al
2025, i uns 3ºC abans del final del segle XXI.

A continuació es descriu el funcionament d’un model de balanç d'energia de dimensió zero, que
calcula la temperatura mitjana global de la superfície. El principi fonamental que aplica és que els
fluxos d'energia que entren i que surten del planeta han d'equilibrar-se per tal que no hi hagi
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escalfament ni refredament. Posteriorment afegirem una dimensió, la latitud, i es tractarà de calcular la
temperatura mitjana per a cada zona latitudinal (Henderson-Sellers i McGuffie, 1990).

6.3  Models de balanç d'energia (MBE)

El MBE més simple, el model zerodimensional, considera la Terra com un punt en l'espai amb una
temperatura global mitjana efectiva. La segona forma, més complexa, és el model unidimensional, en
el qual la coordenada és la latitud i la variable dependent que calcula és la temperatura a la superfície.

6.3.1  El model zerodimensional

La potència provinent del Sol que el disc terrestre intercepta, Ps , és

P R Ss t= π 2

en què Rt  és el radi de la Terra i S és la constant solar. Una part d'aquesta potència és reflectida a

l'espai pels núvols, la neu i el gel. Si l'àrea total de la superfície de la Terra és 4 2πRt , la potència

mitjana absorbida per unitat d'àrea serà la que hi incideix menys la que es reflecteix

π
π

α
R S

R
t

t

2

24
1( )−

on α  és l'albedo mitjà o fracció de la potència incident que és reflectida. Prenent el valor α = 0 31. ,

1

4
1 2408S( ) .− =α  W / m2

Aquesta potència per unitat d’àrea és la responsable de la temperatura mitjana de la Terra.

En un model MBE simple, l'energia d'entrada i de sortida per al globus s'equilibren i la variable
climàtica que es calcula és la temperatura de la superfície.

La potència necessària per augmentar la temperatura en ∆T  en un cos de massa m i calor específica c
és

mc T

t

∆
∆
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A la Terra, una possible variació de la temperatura ∆T  en el temps seria deguda a la diferència entre

els fluxos per unitat d’àrea de radiació neta d'entrada R↓  i de sortida R↑ . L'equació del balanç
energètic és, doncs,

mc T

t
R R At

∆
∆

= ↓ − ↑( )  (1)

en què At  és l’àrea de la superfície terrestre.

Fig. 6.2  En el model zerodimensional es considera la Terra con un punt en l'espai, i es determina una
temperatura única, considerant l’energia absorbida (la que entra provinent del Sol menys la que es reflecteix)
igual a l’emesa en forma de radiació infraroja, tenint en compte l'efecte hivernacle.

A continuació veurem com es determinen els diferents termes d’aquesta equació: C=mc (capacitat

calorífica) que és la energia necessària per augmentar la temperatura del planeta en un grau, R↑
(energia emesa per unitat de temps) i R↓  (energia absorbida per unitat de temps ).

- Determinació de la capacitat calorífica del planeta

Els oceans cobreixen 2/3 parts del globus. A més, la calor específica de l'aigua és 4 vegades més
gran que la de l'aire i la massa de l'aigua és molt més gran que la de l'aire. Així, com a primera
aproximació, considerarem que l'energia que arriba és absorbida per l’oceà, en la seva capa de
mescla (primers 70 m de fondària). Com que l’oceà cobreix el 70% de la superfície de la Terra, el
valor de C l'obtindrem de

C m c c dA x J Ka a a a t= = =ρ 0 7 105 1023. . /



146                                                                                                                                         Meteorologia i clima

ma ≡ massa d'aigua

ρa ≡ densitat de l'aigua

ca ≡ calor específica de l'aigua

d ≡ profunditat de la capa de mescla
A t ≡ àrea de la superfície terrestre

Si, per exemple, la diferència entre els fluxos d’energia absorbida i energia emesa per cada metre

quadrat a la superfície del planeta fos, per terme mitjà, R R↓ − ↑ =5W, es necessitaria poc més d’un
any per a augmentar en 1ºC la temperatura mitjana del planeta:

∆ ∆
t

C T

A R R

x

x
s

t

=
↓ − ↑

= = =
( )

( . )

( )
.

105 10 1

4 6370 10 5
41184194 13

23

3 2π
 anys

- Determinació de la potència emesa R↑

L’obtenim a partir de la llei de Stefan-Boltzmann, corregida amb un factor d’emissivitat ε . Com

que es tracta de la potència emesa pel planeta, s'utilitza un factor de correcció τ a  que tingui en

compte l'efecte hivernacle:

R Ta↑ ≈ ετ σ 4

en què T és la temperatura a la superfície.

- Determinació de la potència absorbida R ↓

Com hem vist abans, depèn de la constant solar S i de l’albedo α

R
S

↓ = −
4

1( )α

Amb aquests valors podem tornar a l'equació (1) del balanç energètic i substituir-los. Queda

∆
∆
T

t C

S
T Aa t= − −





1

4
1 4( )α ετ σ

Aquesta equació es pot utilitzar per determinar la temperatura T en l'estat d'equilibri climàtic, en el
qual aquesta no varia, a partir de fer

∆
∆
T

t
= 0
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D'aquesta manera, resulta
S

Ta4
1 4( )− =α ετ σ

Substituint els valors S= 1370 Wm-2 , α = 0 31. , ετ a = 0 62. , σ = − −567 10 8 4. x K Wm-2 , obtenim una

temperatura a la superfície T=287 K, que correspon a la temperatura mitjana global actual de la
superfície.

Exercici:

Una piscina a l'aire lliure té 30 m de llargada, per 10 m d'amplada i 2 m de fondària. Suposant que la

diferència entre la radiació que absorbeix i la que emet en un dia és 20 W m/ 2 , quin n’és el
refredament mensual?

La diferència entre la calor per unitat de temps (potència) absorbida i la cedida és igual al refredament
per unitat de temps:

                                                          
mc T

t
R R A

∆
∆

= ↓ − ↑( ) (1)

∆T  és el refredament que volem calcular. Els altres termes són:

R R W m↓ − ↑ = 20 2/

'A' és l’àrea de la piscina: 30x10=300 m2

'm' la massa d'aigua: m V
kg

m
x x x kg= = =ρ 1000 30 10 2 6000003

'c' la calor específica de l'aigua: c=4200 J/kgºC

De l’equació (1) podem aïllar el ritme de refredament
∆
∆
T

t

∆
∆
T

t

R R A

mc
=

↓ − ↑( )

i substituint el valor dels altres termes resulta:

∆
∆
T

t
x s dia= ≅−2 4 10 0 26. / . / K  K

que representa un refredament de 6 graus en un mes.
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6.3.2  El model unidimensional

Partim de la mateixa equació del balanç, però ara amb una temperatura que pot variar amb la latitud
(Henderson-Sellers i McGuffie, 1990). Els diferents termes de l’equació també poden tenir valors
diferents segons la latitud. Dividim el planeta en zones latitudinals de 10 graus, per exemple. Per a
cada zona (fig. 6.3) l’equació la podem expressar així

                                                
1

4
1S T R T F Ti i i( ( )) ( ) ( )− = ↑ +α (2)

on s’ha afegit un terme F Ti( ) , que representa el flux d'energia d’una zona cap a altres zones properes

més fredes.

Fig. 6.3  En el model unidimensional es calcula la temperatura d'equilibri per a cada zona latitudinal, tenint en
compte que l'energia que absorbeix cada zona ha de ser igual a la que emet a l'espai exterior més la que
intercanvia amb les altres zones, pel fet que es troben més calentes o més fredes que ella.

Cada terme de l'equació (2) és una funció de la variable diagnosticada Ti . Vegem ara com

s’incorporen a l’equació.

• Parametrització de l’albedo

Per poder tenir en compte l’efecte de la nuvolositat, l’albedo per a cada latitud ‘i’ s’obté a partir de la
suma de dos termes: un correspon a l’àrea sense núvols i l’altre a l’àrea amb núvols

albedo n ni i i n i= − +α α( )1
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on α i  és l’albedo corresponent a la latitud ‘i’ de la zona sense núvols, ni  és la nebulositat en tant per

cent i α n  és l’albedo dels núvols, que per defecte es pren 0.5.

Per determinar l’albedo α i  se suposa que és una funció de la temperatura en el sentit que augmenta

quan aquesta és prou baixa per permetre la formació de gel i neu. Les observacions indiquen que la
Terra estarà completament coberta de neu quan la temperatura mitjana anual de la superfície sigui de
0ºC, i que els oceans estaran completament coberts de gel si la temperatura és de -13ºC,
aproximadament. Aquesta temperatura s’anomena temperatura crítica. Una forma de parametritzar
l'albedo és mitjançant una funció escalonada basada en un llindar de temperatura o, afinant una mica
més, suposant que augmenta linealment amb la temperatura:

a) Mitjançant una funció escalonada:

α αi i
i c

i c
T

T

T
= =

≤
>





( )
.0 6       T

0.3      T

Tc  és la temperatura crítica, que pot variar entre  -15 i 0ºC.

b) Com més baixa sigui la temperatura, més gran serà l’albedo ja que la superfície coberta serà més
gran. Suposant una variació lineal amb la temperatura a partir que el valor d’aquesta és prou petit per
permetre la formació de gel i neu

α α ϕ

α α ϕ

i i i i

i i i

T b T K

T b x K

= = − <

= = − ≥

( ) ( ) .

( ) ( ) .

0 009 283
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            T

       T

en què ϕ  és la latitud i b(ϕ)  és una constant empírica.

• Radiació infraroja de sortida

Hi ha dues aproximacions senzilles:

a) Encara que la radiació emesa pel planeta a l’exterior és una funció de T4 (llei de Stefan-Boltzmann),
es pot aproximar, dins el rang de temperatures d’emissió de la Terra (250-300 K), amb una funció
lineal. Aquesta funció es pot obtenir comparant mesures efectuades des de satèl·lit de la radiació
infraroja al cim de l’atmosfera Ri, amb les temperatures a prop de la superfície terrestre. L’equació de
regressió que correspon és

R R T A BTi i i= ↑ = +( )
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en què A i B són constants que es determinen empíricament i que tenen en compte l'efecte hivernacle
dels núvols, del vapor d'aigua i del CO2 .

b) Una altra manera de determinar-la és directament a partir de l’equació de Stefan-Boltzmann, tenint
en compte l’efecte hivernacle mitjançant un factor multiplicatiu

[ ]R T m T xi i i i= − −σ 4 6 161 19 10tgh( )

en què mi  s’anomena opacitat atmosfèrica, que s'obté també empíricament.

• Transport de calor

a) La forma més simple de representar-lo és mitjançant una funció que és proporcional a la diferència
entre la temperatura a la zona latitudinal i la temperatura mitjana global

F F T C T Ti i i= = −( ) ( )

amb C una constant empírica.

b) S'utilitzen també mètodes més complexos que consideren per separat cadascun dels mecanismes de
transport (oceà, atmosfera i calor latent), però aquí no els especificarem. Com més complicada sigui la
parametrització, tant més realista serà el model, però més gran el temps de càlcul.

• Efecte del CO2

El model permet calcular l’increment de la temperatura mitjana a la superfície, degut a l’efecte d’un
increment en la concentració mitjana del CO2 atmosfèric en un interval de temps. Per això utilitza la
equació de Hansen et al. (1985):

∆T x X X X x X X X0
6 3 2 6

0
3

0
2

014 10 0 005 12 1 14 10 0 005 12 1= + + + − + + +− −ln( . . . ) ln( . . . )

on X0 i X són les concentracions inicials i finals de CO2 en l’interval de temps.

A més, el model contempla l’opció de tenir en compte les possibles realimentacions mitjançant el
producte d’aquesta temperatura mitjana final per un factor f que es considera que pren un valor
comprés entre 1.2 i 3.6. D’aquesta manera l’increment en la temperatura mitjana final queda:

∆ ∆T f T= 0
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Finalment, introduint en l’equació (2) la parametrització més simple, s’obté

T
S albedo A CT

B Ci
i=

− − +
+

( / )( )4 1

que proporciona la temperatura mitjana per a cada zona latitudinal.

L’MBE (Henderson-Sellers i McGuffie, 1990) és dissenyat per a l'estudi de la sensibilitat del clima
d'equilibri diagnosticat en variar certs paràmetres, com ara la constant solar, les constants A, B i C, o
la temperatura crítica. Utilitzant els valors que dóna el model per defecte, s'obté un clima d'equilibri
molt semblant a la situació actual del planeta. Cada hemisferi és dividit en nou zones latitudinals de 10
graus, la temperatura mitjana de les quals pot diagnosticar el model. Un menú principal (fig. 6.4) ens
permet accedir a la modificació de les tres parametritzacions bàsiques: l'albedo, el transport latitudinal
i la radiació d'ona llarga emesa a l'espai.

Fig. 6.4  Menú de presentació del MBE

A partir dels valors inicials dels diferents paràmetres, que l’usuari proporciona per mitjà de les opcions
del menú (fig. 6.5), o bé els que el model adopta per defecte, el model calcula les temperatures que
corresponen a cada zona latitudinal. En funció d’aquestes temperatures, recalcula els paràmetres (que



152                                                                                                                                         Meteorologia i clima

al seu torn depenen d’elles), i entra en un procés iteratiu que finalitza quan la diferència entre els
valors de temperatura en la darrera iteració i en l’anterior són menors que un valor determinat
prèviament i que es consideri convenient. Normalment el model convergeix amb unes quantes
iteracions.

6.4  Pràctica de simulació del clima amb el programa MBE

A continuació es proposen una sèrie d’exercicis que ajudaran a entendre millor el funcionament del
model i la seva sensibilitat a la variació dels diferents paràmetres.

Fig. 6.5  Menú principal de MBE

Exercici 1

Obteniu la solució d'equilibri per als valors de les constants que el model assumeix per defecte,
introduint com a fracció de la constant solar el valor 1, és a dir, el valor que té actualment. Observeu
les temperatures obtingudes.
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Proveu ara l’efecte sobre les temperatures i l’albedo de les diferents zones latitudinals en introduir
petites variacions en la constant solar, per exemple una disminució i un augment d’un 1%.

Exercici 2

La zona polar glaçada s’estén actualment fins a la latitud 72º, a l’hemisferi nord. En quin tant per cent
hauria de disminuir la constant solar per fer avançar els gels fins al paral·lel 50º?

Determineu quina és la fracció de la constant solar que es requereix, deixant inalterats els altres valors
de les constants, perquè la Terra quedi completament gelada (0ºC a la latitud 0ºN).

En aquesta situació en què el planeta es troba cobert de gel, existeix la possibilitat d’un equilibri
tèrmic entre la Terra completament glaçada i el valor actual de la constant solar?

Continuant amb la situació d’una Terra coberta de gel, en quant hauria d’augmentar la constant solar
per fer desaparèixer els gels?

Exercici 3

Investigueu el clima que s’obté quan s'utilitzen valors més petits o més grans per al coeficient de
transport latitudinal d’energia. Quin seria el valor mínim necessari per desfer el gel dels pols?

Exercici 4

Modifiqueu la temperatura crítica, és a dir, la temperatura per sota de la qual els oceans es cobreixen
de gel, i observeu el canvi de clima i la sensibilitat climàtica.

Exercici 5

Quant als valors de les constants que determinen l'emissió d'ona llarga del planeta, deixant A inalterat,
augmenteu el flux a l'espai exterior modificant B i trobeu el valor mínim d'aquest per tal que la
superfície a la nostra latitud (40-50 graus) quedi glaçada.

Una manera de simular una intensificació de l’efecte hivernacle seria disminuir la quantitat d’energia
que s’emet a l’espai exterior. Prenent el valor per defecte de B, disminuïu el valor d’A fins a trobar
que les temperatures augmenten entre 1 i 2 graus a cada latitud.
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Exercici 6

L’albedo de la neu i el gel pot variar entre 0.5 i 0.8. Per suavitzar les temperatures de les latituds
extremes, modifiqueu l'albedo de les regions gelades de manera que a l'equador la temperatura no
superi els 25ºC i als pols no baixi per sota de -15ºC.

El canvi en els usos del sòl està provocant un canvi en la superfície de la Terra i en el seu albedo.
Modifiqueu l’albedo de les regions equatorials, suposant que la selva canvia a prats i camps, i el bosc
de la zona tropical a sabana, prenent els albedos de la taula 2.1

Exercici 7

Introduïu diferents distribucions dels núvols i diferents valors del seu albedo, per veure quin efecte
tenen sobre les temperatures zonals i sobre els fluxos d’energia de sortida.
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