
Caṕıtol 4

Modelització de la radiació

solar UV

4.1 Introducció

L’ús de models de transferència radiativa en l’estudi de la radiació solar UV

que arriba a la superf́ıcie terrestre té un gran interès per diferents motius.

Un d’ells és la necessitat de conèixer les dosis de radiació solar UV a què

està exposada la població en diferents ambients i escenaris a conseqüència

de la davallada observada en la columna total d’ozó. Tot i aix́ı, encara hi

ha pocs llocs que disposin de l’instrumental adequat per a realitzar mesures

d’aquest tipus de radiació —n’és un exemple la manca d’una apropiada xarxa

d’UV que permeti conèixer la distribució de la irradiància solar UV, incloent

la variabilitat espectral i eritemàtica—. Les principals causes de l’escassetat

d’una xarxa UV és l’elevat preu de l’instrumental i la necessitat de fer-ne ca-

libratges periòdics i de disposar de personal dedicat a controlar-ne el correcte

funcionament. Per tal d’obtenir dades representatives per a tots els llocs i re-

alitzar una predicció de les dosis eritemàtiques, cal emprar aquests models de

transferència radiativa en diferents llocs i condicions atmosfèriques. Per altra

banda, l’ús d’aquests models és una eina important en recerca atmosfèrica

i ajuda a entendre millor diferents procesos involucrats en la transferència

radiativa.
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4.1. Introducció

La modelització de la radiació solar a l’interval UV és més complexa que

la de radiació de longituds d’ona més llargues a causa de la influència de les

variacions de la columna total d’ozó i de la important proporció de radiació

dispersada. A més a més, la dispersió de Rayleigh és més efectiva a mesura

que la longitud d’ona disminueix. Tot i aix́ı, una de les principals causes

d’incertesa en la modelització es troba a l’hora de determinar els paràmetres

d’entrada dels models. Schwander et al. (1997) van establir que les incerteses

en la irradiància UV modelitzada degudes a aquest fet, podien prendre valors

entre el 10 i el 50% depenent de quina sigui la longitud d’ona. Altres autors

(Weihs and Webb, 1997) apunten que aquesta incertesa pot ser considerable-

ment més gran que la de les mesures que s’utilitzen com a valors d’entrada.

És per aquest motiu que per validar els models és necessari disposar de bo-

nes mesures dels paràmetres atmosfèrics usats com a entrada dels models i al

mateix temps disposar també de bones mesures espectrals d’irradiància.

S’han realitzat diferents treballs dedicats a l’estudi de la modelització de

l’UV i a la comparació amb observacions. Mayer et al. (1977) van dur a ter-

me una comparació a llarg termini entre les mesures d’irradiància UV d’un

espectroradiòmetre de doble monocromador Bentham i els resultats del mo-

del UVSPEC, basat en l’algorisme DISORT. Les comparacions mostraven

diferències sistemàtiques entre les irradiàncies espectrals modelitzades i me-

surades en un rang de -11 a +2% per a longituds d’ona compreses entre 295

i 400 nm i angles zenitals menors de 80o.

En el marc de l’acció COST 713 (predicció UVB), Koepke et al. (1998)

van dur a terme una comparació entre 18 models de transferència radiativa

usats per al càlcul de l’́ındex UV per a diferents angles zenitals i condicions

atmosfèriques (sempre en absència de núvols), sense comparar-los, però, amb

mesures instrumentals. Els models es varen classificar en tres grups: 1) mo-

dels de dispersió múltiple, que tenen en compte la inhomogenëıtat vertical

atmosfèrica; 2) models espectrals ràpids, que consideren l’atmosfera com una

sola capa; i, 3) models emṕırics, que inclouen parametritzacions de les vari-

ables d’entrada. La principal conclusió d’aquesta comparació va ser el bon

ajust entre els ı́ndexs UV obtinguts amb els models de dispersió múltiple:

estaven d’acord en un ±0.5 unitats d’́ındex UV en més del 80% d’atmosferes
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4. Modelització de la radiació solar UV

considerades en l’estudi. Els models espectrals ràpids varen obtenir diferènci-

es en l’́ındex UV que anaven des de ±1 fins a 10 unitats d’́ındex UV, mentre

que els models emṕırics obtenien millors resultats però únicament per a les

condicions atmosfèriques sota les quals van estar desenvolupats.

També en el marc de l’acció COST 713, Backer de et al. (2001) van re-

alitzar una comparació entre models i mesures instrumentals. En concret,

van comparar les mesures de 4 espectrofotòmetres Brewer i un HD10 Jobin-

Yvon a 4 llocs diferents (amb diferent latitud i clima) amb 13 models diferents

executats introduint només com a variables d’entrada la localització, la colum-

na total d’ozó i l’angle zenital solar. La resta de paràmetres meteorològics,

com els aerosols, l’albedo, etc. varen ser introdüıts sense emprar mesures

experimentals. A més a més, es van haver d’interpolar els espectres de les

mesures intrumentals, ja que els espectrofotòmetres Brewer no mesuren de

forma homogènia fins a 400 nm. Tenint en compte tots aquests factors, les

comparacions van posar de manifest una gran discrepància en les sortides

d’un mateix model, en canviar únicament les propietats òptiques dels aero-

sols. Altres autors també han confirmat aquest resultat (Mayer et al., 1977;

Weihs and Webb, 1997 i Lorente et al., 1994).

Finalment, en el marc del projecte coordinat CLI97-0345-C05 finançat per

la CICYT en el qual va participar el Departament d’Astronomia i Meteoro-

logia de la Universitat de Barcelona, juntament amb l’Instituto Nacional de

Meteoroloǵıa i altres universitats, es va dur a terme una comparació de dife-

rents models (tant de dispersió simple com múltiple) amb dades experimentals

d’una campanya exhaustiva de mesures d’irradiància solar UV i altres parà-

metres atmosfèrics, les conseqüències de la qual estan exposades a l’apartat

4.5 i publicades per Cabo de et al. (2004) al caṕıtol 10 del llibre ”The First

Iberian UV-Visible instruments intercomparion. Final report” (Labajo et al.,

2004).
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4.2. Tipus de models de simulació de la radiació UV

4.2 Tipus de models de simulació de la radi-

ació UV

Seguint els precedents de Backer de et al. (2001) i de Koepke et al. (1998),

s’estableix la següent classificació:

• Models de dispersió múltiple: Aquests models tenen en compte la dis-

persió múltiple i la inhomogenëıtat vertical de l’atmosfera, considerant

l’atmosfera com una superposició de capes cadascuna amb absorció i

dispersió. La irradiància s’obté integrant les contribucions dels dife-

rents feixos provinents de diferents angles zenitals. En general tenen un

temps d’execució que va de 10 a 100 segons. Alguns models d’aquesta

categoria són: STAR System for a Transfer of Atmospheric Radiati-

on (Nakajima and Tanaka, 1986), SBDART Santa Barbara DISORT

Atmospheric Radiative Transfer (Ricchiazzi et al., 1998), DISORT Dis-

crete Ordinate Radiative Transfer (Stamnes et al., 1988), GOMETRAN

radiative transfer model for the satellite project GOME (Rozanov et al.,

1997), UVSPEC (Mayer et al., 1977), etc.

• Models de dispersió simple (o espectrals ràpids): Sota aquesta designa-

ció s’agrupen models molt diferents entre ells, basats en el mètode de

transferència radiativa que consideren l’atmosfera com una sola capa.

Tenen un temps d’execució curt, de 0.1 a 10 segons. Alguns d’aquests

models són l’SMARTS2 Simple Model for the Atmospheric Radiati-

ve Transfer of Sunshine (Gueymard, 1995), UVAGOA (Carreño et al.,

2002), TUV Tropospheric Ultraviolet and Visible radiative transfer co-

de (Madronich et al., 2002), SPCTRAL2 Simple Solar spectral models

for direct and diffuse irradiance (Bird and Riordan, 1986), etc.

• Models emṕırics: Aquesta variant fa referència als models que són di-

rectament parametritzacions de mesures emṕıriques d’irradiància erite-

màtica i fan servir funcions anaĺıtiques per a calcular l’́ındex UV amb

un temps d’execució molt petit. Alguns d’aquests models són el model

emṕıric canadenc (Burrows et al., 1994), basat en mesures d’irradiàn-
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4. Modelització de la radiació solar UV

cia UV realitzades en dies de cel clar d’estiu a Toronto i aplicat per la

Universitat de Munich per fer la predicció de la radiació UV; i el mo-

del emṕıric súıs (Renaud, 1997), desenvolupat per l’Institut de Ciències

Atmosfèriques de Zurich i basat en mesures realitzades a Davos a uns

1600 m per sobre el nivell del mar.

En aquest treball, s’han utilitzat únicament quatre models dels molts que hi

ha disponibles: l’SMARTS2 i l’UVAGOA de dispersió simple i l’SBDART i

STAR de dispersió múltiple.

4.3 Models de dispersió simple aplicats en el

present treball

4.3.1 SMARTS2

El model SMARTS2 versió 2.9 (Simple Model for the Atmospheric Radiative

Transfer of Sunshine) és un programa en codi FORTRAN 77 desenvolupat per

(Gueymard, 1995). Utilitza les següents variables d’entrada: pressió, massa

d’aigua precipitable, columna total d’ozó, concentració de CO2, espessor òptic

d’aerosols a 500 nm o coeficient β d’Angström, albedo, any, mes, dia, hora,

latitud i longitud o angles zenital i azimutal. Aquestes variables es poden

definir amb un valor determinat per l’usuari o escollint uns valors per defecte

del programa. A més a més, el codi disposa de diferents tipus d’atmosfera de

referència, d’atmosfera de gasos absorbents, de model d’aerosols, d’albedos

de superf́ıcie i d’espectres extraterrestres per tal que l’usuari esculli el tipus

predefinit que més s’ajusta a les seves condicions reals.

El programa calcula la posició del Sol per mitjà de l’algorisme de Blanco

and Alarcón (2001), que millora els càlculs de Michalsky (1988), usats en

les versions anteriors i fa servir un espectre extraterrestre propi amb una

resolució d’1 nm de 280 a 1700 nm i 5 nm de 1705 a 4000 nm, calculat a partir

de l’espectre WRC85 (Wehrli, 1985) i mesures de satèl·lit. Aquest espectre

s’ajusta millor al valor de la constant solar, però tot i aix́ı el model disposa

de fins a 6 espectres estàndards (WRC85, oldkur, newku, chkur, cebchkur i
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4.3. Models de dispersió simple aplicats en el present treball

thkur).

A partir de l’equació de transferència radiativa es calculen individualment

les transmissivitats degudes a la dispersió de Rayleigh, l’absorció de l’ozó,

l’absorció del diòxid de nitrogen, l’absorció de la mescla de gasos, l’absorció del

vapor d’aigua i l’extinció dels aerosols per tal d’obtenir la irradiància directa

incident a la superf́ıcie terrestre. A més, aquest model incorpora la radiació

circumsolar que té en compte la contribució d’irradiància provinent del fet

que, encara que idealment la irradiància directa és la que prové únicament

del disc solar, a la pràctica els aparells, i per tant les mesures, detecten també

part de la irradiància difusa propera al Sol.

La irradiància difusa es calcula com a suma de tres contribucions, dues

degudes a la dispersió de Rayleigh i una altra deguda a la dispersió d’aerosols

i a les diferents retrodispersions del terra i del cel on intervé l’albedo fixat en

els paràmetres d’entrada.

El model proporciona la irradiància espectral directa, global i difusa in-

cident sobre una superf́ıcie horitzontal o inclinada amb el rang i l’interval

espectral definits per l’usuari (dins dels ĺımits de 280 i 4000 nm pel rang 0.5

nm per l’interval espectral mı́nim). A més disposa de fins a 14 espectres

d’acció diferents, entre els quals hi ha l’espectre CIE per a calcular l’́ındex

UV.

4.3.2 UVAGOA

El model UVAGOA versió 1 és un programa en codi FORTRAN 77 desenvo-

lupat pel Grupo de Óptica Atmosférica de la Universidad de Valladolid i que

l’Instituto Nacional de Meteoroloǵıa utilitza per a fer la predicció de l’́ındex

UV (Carreño et al., 2002). Està dissenyat per tal de determinar l’́ındex UV

amb un baix cost computacional i fer-ne múltiples execucions per a diferents

coordenades geogràfiques amb un temps total d’execució que el permeti ser

operatiu.

El programa utilitza les següents variables d’entrada: dia julià, pressió,

angle solar zenital, columna total d’ozó, paràmetres α i β d’Angström, albedo

de dispersió simple i paràmetre d’asimetria.
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4. Modelització de la radiació solar UV

El model resol l’equació de transferència radiativa prenent tota l’atmos-

fera com una sola capa (en absència de núvols) i proporciona la irradiància

espectral global i difusa sobre una superf́ıcie horitzontal i la directa en inci-

dència normal i horitzontal. També proporciona aquestes mateixes variables

integrades aix́ı com l’́ındex UV. Per últim, també calcula les transmissivitats

(incloent l’absorció) global i directa de l’atmosfera.

4.4 Models de dispersió múltiple utilitzats

4.4.1 SBDART

El model SBDART versió 1.5 (Santa Barbara DISORT Atmospheric Radiati-

ve Transfer) és un programa modular escrit en codi FORTRAN per Ricchiazzi

et al. (1998). Utilitza les següents variables d’entrada: pressió o alçada sobre

el nivell del mar, columna total d’ozó, massa d’aigua precipitable, espessor

òptic d’aerosols a 550 nm, paràmetre d’asimetria, albedo de dispersió simple,

paràmetre α d’Angström, any, mes, dia, hora, latitud i longitud o angles zeni-

tal i azimutal. Per a cada una d’aquestes variables, el programa disposa d’uns

valors per defecte. A més, el model proporciona diferents espectres extrater-

restres (LOWTRAN-7 i MODTRAN-3), diferents perfils d’atmosfera amb els

seus perfils corresponents de massa d’aigua precipitable i d’ozó (tropical, lati-

tuds mitjanes a l’estiu, latituds mitjanes a l’hivern i US62), diferents albedos

de superf́ıcie (neu, llac, oceà, sorra, vegetació, una combinació de tots o definit

per l’usuari) i diferents tipus d’aerosols (rurals, urbans, oceànics, troposfèrics

o definits per l’usuari). Aquest model a diferència dels anteriors, incorpora

paràmetres de nuvolositat (alçada, espessor òptic i radi efectiu de les gotes)

tot i que en aquest estudi no s’han utilitzat, ja que sempre s’ha executat el

model en condicions de cel serè, per tal d’obtenir uns resultats comparables

amb els altres models.

La major diferència entre aquest model i els de dispersió simple rau en el

fet que la solució de l’equació de transferència radiativa s’obté integrant nu-

mèricament amb l’algoritme DISORT (Discrete Ordinate Radiative Transfer)

desenvolupat per Stamnes et al. (1988) que considera l’atmosfera com a in-
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4.4. Models de dispersió múltiple utilitzats

homogènia. Per tal de poder aplicar la hipòtesi d’atmosfera plano-paral·lela,

divideix verticament l’atmosfera en diferents capes discretes i homogènies

(permet fer fins a 50 divisions) on aquesta hipòtesi śı que és vàlida.

El model proporciona la irradiància global i la directa incident a una

superfićıe horitzontal, a una alçada determinada per l’usuari i a la superf́ıcie

del terra. També permet definir una funció d’escletxa d’entrada per tal que

l’espectre resultant s’ajusti més a l’espectre mesurat per l’aparell. Per últim

si es multiplica l’espectre d’irradiància global per l’espectre d’acció CIE, es

pot obtenir l’́ındex UV.

4.4.2 STAR

El model STAR versió 2.0 (System for a Transfer of Atmospheric Radiation)

és un programa escrit en FORTRAN 77 per (Nakajima and Tanaka, 1986) i

disposa d’una interf́ıcie de Java per tal de determinar els paràmetres d’entra-

da. Utilitza les següents variables d’entrada: pressió, alçada sobre el nivell

del mar, alçada de la capa de barreja, espessor òptic d’aerosols a 550 nm,

columna total d’ozó, columna total de diòxid de sulfur (SO2) i columna total

de diòxid de nitrogen (NO2), any, mes, dia, hora, latitud i longitud o angles

zenital i azimutal.

A més a més, disposa de diferents perfils de temperatura (latituds mitja-

nes a l’estiu o latituds mitjanes a l’hivern), perfils d’humitat relativa (latituds

mitjanes a l’estiu o latituds mitjanes a l’hivern), perfils verticals d’ozó (pri-

mavera, estiu, tardor i hivern), perfils de diòxid de sulfur (estiu i hivern),

perfils de diòxid de nitrogen, 12 tipus diferents d’albedos espectrals (asfalt,

bosc, gespa, oceà, sorra, neu, i diferents de constants per a totes les longi-

tuds d’ona), 8 tipus diferents d’aerosols (continental net, continental mitjà,

continental contaminat, maŕıtim net, maŕıtim tropical, maŕıtim contaminat,

desert i urbà) i 3 tipus d’aerosols estratosfèrics (de fons i de tipus volcanics

baix i alt).

També incorpora paràmetres de nuvolositat (alçades de la base i el cim

dels núvols baixos, mitjans i alts) tot i que no s’han utilitzat en aquest tre-

ball. Per últim disposa de l’opció d’incorporar la funció d’escletxa, on es pot
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4. Modelització de la radiació solar UV

escollir entre les funcions triangular, gaussiana o bé definida per l’usuari que

pot determinar-la a partir de les caracteŕıstiques òptiques d’entrada de l’ins-

trument de mesura que està utilitzant. Amb la mateixa finalitat de poder

fer comparable la sortida del model amb mesures reals d’aparells, el progra-

ma permet simular altres condicions lligades al lloc (horitzó amb una visió

restringida) i altres propietats dels intruments (efecte de cosinus).

El model resol l’equació de tranferència radiativa usant el mètode d’or-

denades discretes DISORT, i incorpora una aproximació quasi-esfèrica per a

angles zenitals alts.

El programa proporciona la irradiància global espectral i integrada (UVA,

UVB), aix́ı com l’́ındex UV (a part de l’espectre CIE, el model disposa de fins a

4 espectres d’acció més). També permet calcular la irradiància directa i difusa,

el flux act́ınic (directe i difús), les freqüències de fotòlisi i les transmitàncies

de l’atmosfera.

4.5 Anàlisi de sensibilitat i comparació dels

models aplicats

A la taula 4.1 s’han comparat les principals caracteŕıstiques dels models

SMARTS2, UVAGOA, SBDART i STAR. En els diferents camps s’hi han

especificat el màxim d’opcions o valors que el model permet utilitzar enca-

ra que sovint els valors amb els quals s’executa el model són més restrictius

(com en el cas del rang de longituds d’ona) o menys complets. Per tal de fer

una comparació més útil dels models, es fa necessari analitzar els resultats

generats per cada un d’ells, executats en unes condicions el més semblants

possibles per ser comparables.
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SMARTS 2.9 UVAGOA 1 STAR 2.0 SBDART 1.5

Espectre extraterrestre propi + 7 estàndards propi Atlas3 + Labs&Neckel Lowtran7 i Modtran3

Càlcul de transferència radiativa model parametritzat model parametritzat DISORT DISORT

Longitud d’ona mı́nima 280 280 280 250

màxima 4000 400 700 1000

interval 0.5 1 0.5 0.5

Aerosols Paràmetres τ500 o β,wo,g α, β,wo, g τ550 τ550, α, wo,g

Tipus diferents 9 0 8 4

Gasos CH2O,CH4, CO NO2 SO2, NO2 N2, O2, COx, CH4, N2O,

HNOx, NOx, SO2 NH3, HNO3, NOx, SO2

Perfil d’ozó columna integrada columna integrada atmosfera referència atmosfera referència

Albedos (tipus diferents) 36 0 12 7

Atmosferes (tipus diferents) 14 0 2 6

Núvols no no śı śı

Correcció pseudoesfèrica no no śı no

Radiació circumsolar śı no no no

Funció d’escletxa śı no śı śı

Càlcul ı́ndex UV śı śı śı no
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4. Modelització de la radiació solar UV

4.5.1 Descripció de les mesures utilitzades en l’anàlisi

Els quatre models descrits anteriorment han estat comparats entre ells i amb

mesures experimentals realitzades durant la campanya de l’Arenosillo 99 (La-

bajo et al., 2004) duta a terme del 31 d’agost al 10 de setembre de 1999 al

Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA) del Instituto Nacio-

nal de Técnica Aereoespacial (INTA) situat al quilòmetre 33 de la carretera

Huelva-Matalascañas de la prov́ıncia de Huelva.

Durant aquesta campanya, es van mesurar les següents variables:

• Columna total d’ozó obtinguda a partir de les mitjanes de mesures de

diferents espectrofotòmetres Brewer.

• Variables meteorològiques, tals com la pressió atmosfèrica, temperatura

i humitat relativa.

• Propietats òptiques dels aerosols (albedo de dispersió simple, paràmetre

d’asimetria, paràmetres de terbolesa i espessor òptic) per a diferents lon-

gituds d’ona. Alguns d’aquests paràmetres han estat calculats a partir

de mesures d’espectroradiòmetres LI-COR 1100 i fotòmetres Microtops

II i CIMEL.

El coneixement d’aquestes variables d’entrada ha estat molt important a l’ho-

ra d’obtenir uns millors ajustos entre models i mesures que no pas utilitzant

els valors estàndards per defecte dels models. Les variables d’entrada uti-

litzades han estat: angle zenital, temperatura, pressió atmosfèrica, humitat

relativa, columna total d’ozó, paràmetres α i β d’Angström, espessor òptic

d’aerosols a 350, 500 i 550 nm. En quant a paràmetres òptics, s’ha escollit una

atmosfera de latituds mitjanes, aerosols maŕıtims o oceànics i un albedo de

0.1 corresponent a un bosc de pins (la zona estava envoltada de boscos). La

resolució utilitzada en els models ha estat d’1 nm, ja que per alguns models

aquesta és la màxima resolució.

Les mesures d’irradiància espectral utilitzades són la mitjana dels dos

espectroradiòmetres 150 que varen operar simultàniament durant els dies 3

i 4 de setembre. La resta de dies es varen realitzar calibracions. Donat
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que únicament es disposa de mesures per a dos dies i que les condicions de

nuvolositat eren diferents, no s’ha realitzat cap estudi estad́ıstic. El primer

dia (3 de setembre, dia julià 246) hi va haver cel serè mentre que el segon

(4 de setembre, dia julià 247) hi va haver entre 1/8 i 2/8 de petits cúmuls

fins al migdia. Les mesures que presentaven núvols cobrint el Sol varen ser

detectades a partir de les gràfiques espectrals i eliminades de l’estudi. De

totes les mesures disponibles, es van seleccionar les corresponents a un angle

zenital de 80o, 60o, 45o i 30o -perquè s’acostumen a emprar en comparacions

de models-, obtenint 10 mesures diàries d’irradiància espectral de 290 nm a

400 nm de longitud d’ona amb una resolució espectral de 0.5 nm.

4.5.2 Comparacions entre models i mesures en l’́ındex

UV

Els models de dispersió múltiple acostumen a generar uns valors de l’́ındex UV

majors que els mesurats, segons comparacions realitzades en altres treballs,

com per exemple Backer de et al. (2001). En aquest estudi, s’ha constatat

també l’efecte oposat quan es treballa amb els models de dispersió simple, és

a dir, aquests proporcionen uns valors menors que els mesurats tal com es pot

observar en la figura 4.1 i també en la figura 4.2 que mostra les diferències

absolutes entre l’́ındex UV calculat a partir de mesures i l’́ındex UV calculat

a partir de les modelitzacions. Prop del migdia, quan els valors de l’́ındex

UV són màxims, aquestes diferències arriben a un valor entre 0.4 i 0.8 unitats

d’́ındex UV (positives en el cas de models de dispersió múltiple, negatives en

el cas dels models de dispersió simple).

A la figura 4.3 es mostra, a tall d’exemple, la diferència relativa en l’́ındex

UV (i també en l’UVA) pel dia 246 entre mesures i models. Prop del migdia les

diferències estan entre +5% i +15% pel que fa als models de dispersió múltiple

i entre -2% i -12% pels models de dispersió simple. Per angles majors de 60o

les diferències són considerables però corresponen a valors petits de l’́ındex

UV i per tant no es tradueixen en efectes biològics importants.
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Figura 4.1: Evolució de l’́ındex UV a partir dels valors experimentals, dels models

i de la seva mitjana durant els dos dies de mesures de la campanya a l’Arenosillo

(Huelva, 246 i 247 de 1999).
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Figura 4.2: Diferència absoluta en l’́ındex UV dels models respecte les mesures

pels dos dies de mesures de la campanya a l’Arenosillo (Huelva, 246 i 247 de 1999).
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−60
−40
−20

 0
 20
 40

06 09 12 15 18

D
ife

rè
nc

ia
 r

el
at

iv
a

en
 l’

U
V

A
 (

%
)

Hora UTC

STAR
SMARTS2

−80
−60
−40
−20

 0
 20
 40

D
ife

rè
nc

ia
 r

el
at

iv
a

en
 l’

U
V

I (
%

)

 

UVAGOA
SBDART

Figura 4.3: Diferència relativa en l’́ındex UV (superior) i en l’UVA (inferior) dels

models respecte als valors experimentals pel primer dia de mesures de la campanya

a l’Arenosillo (Huelva, 246 de 1999).

4.5.3 Comparacions entre les simulacions i les mesures

en l’UVA i l’UVB

La figura 4.3 també mostra la diferència relativa en l’UVA entre models i

mesures que presenta un comportament semblant al de l’́ındex UV, si bé per

angles menors de 60o aqúı s’obtenen uns valors menors de ±10%. En el cas de

l’UVB, aquestes diferències poden arribar a ser lleugerament superiors, però

sempre per sota del 16% en angles zenitals menors de 60o.

Pel que fa als valors integrats de l’UVA, (figura 4.4) s’observa que pel

segon dia, les mesures són lleugerament superiors durant les hores abans del

migdia, a causa de la presència d’alguns cúmuls. Precisament a les hores

posteriors al migdia, quan els núvols varen desaparèixer, l’augment és només

d’un 2% o 4%. Aquest efecte costa més d’apreciar en l’UVB integrat (figura

4.5), on les diferències no sobrepassen els ±2%.
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 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

06 09 12 15 18

Ir
ra

di
àn

ci
a 

U
V

A
 (

W
/m

2 )

Hora UTC

Mesures
STAR

SMARTS2

06 09 12 15 18

 

Hora UTC

Dia 246 Dia 247

UVAGOA
SBDART

Figura 4.4: Evolució de l’UVA a partir dels valors experimentals, dels models i

de la seva mitjana pels dos dies de mesures de la campanya a l’Arenosillo (Huelva,

246 i 247 de 1999).
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Figura 4.5: Evolució de l’UVB a partir dels valors experimentals, dels models i

de la seva mitjana pels dos dies de mesures de la campanya a l’Arenosillo (Huelva,

246 i 247 de 1999).

57
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4.5.4 Comparacions entre les simulacions de l’́ındex UV

amb diferents models

A la figura 4.6 s’han representat les diferències relatives en l’́ındex UV entre

models, sense tenir en compte les mesures. Les majors diferències són quan es

compara un model de dispersió múltiple amb un de dispersió simple, mentre

que si la comparació és entre models del mateix tipus la diferència relativa

és menor, essent mı́nima en el cas de la comparació SBDART-STAR. Les

diferències entre models de dispersió múltiple són entre el 2 i el 3% per a

angles zenitals menors de 60o, tot i que poden arribar a valors del 12% per a

angles zenitals grans. Aquestes diferències estan d’acord amb altres treballs

d’intercomparació (Koepke et al., 1998). Pels models de dispersió simple, les

diferències relatives són de 2 a 4% en el cas d’angles zenitals petits i majors

d’un 20% per a angles zenitals grans. Quan comparem models de diferent

tipus les diferències prenen valors de 14 a 20% per a angles zenitals menors

de 60o i majors del 35% per a angles majors de 60o.
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Figura 4.6: Diferència relativa en l’́ındex UV entre els models pels dos dies de

mesures de la campanya a l’Arenosillo (Huelva, 246 i 247 de 1999).

En el cas de la irradiància UVB integrada les diferències entre models són
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semblants a les de l’́ındex UV mentre per la irradiància UVA les diferències

són menors: un 1% entre models de dispersió múltiple i entre 3 i 13% entre

models de diferents tipus.

Taula 4.2: Mitjana de les diferències relatives entre models de dispersió múltiple,

entre models de dispersió simple i entre els dos tipus de models per a angles zenitals

menors de 60%.

Dispersió Dispersió Entre els
múltiple [%] simple [%] 2 tipus [%]

Índex UV 2 3 14
UVB 5 3 18
UVA 1 4 6

Per últim, si s’estudia la sortida espectral dels models en lloc de la inte-

grada, no s’observen diferències importants fins a angles de 60o. Únicament

en el cas d’angles zenitals grans s’aprecia que els models de dispersió simple,

especialment el model UVAGOA, presenten valors més baixos que les mesures

i els models de dispersió múltiple.
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