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LA CORRELACIO ENTRE LA NUVOLISITAT MITJANA
I EL NOMBRE DE DIES COBERTS I ESBOIRATS
A CATALUNYA *

Josep M. Nunez i Espallargas
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SUMMARY
The correlation between mean cloudiness and the number of clear and cloudy days at Ca-
talonia

The features of different lineal expressions which connect the monthly mean cloudi-
ness with the number of cloudy and clear days are statistically analysed, and equation is
proposed for Catalonia from the data of 13 meteorological stations.

Sovint els comunicats mensuals submi-
nistrats per lcs estacions meteorologiques
recullen cl nombrc de (lies coberts i es-
boirats que hi ha hagut durant el mes.
Aquesta mena d'informacio climatologica
no requercix una observacio tan rigorosa
i sistematica del ccl corn la mesura de la
nuvolositat, que aparcix unicament en cls
informes de les estacions principals.
La nuvolositat o quantitat de nuvols

es mesura indicant la porcio de cel cobert
en agrupar imaginariament els nuvols pre-
sents en el moment de l'observacio. Fins
al 1945 s'cxpressava en dccimes de cel co-
bert, pcro a partir d'aquella data la majo-
ria de les cstacions meteorologiques, per
a simplificar la notacio codil icada, pre-
Iereixen utilitzar coin a unitat el vuite de
ccl cobert (oclu). En climatologia s'entcn
per dia esboirat aquell dia en que la nu-

volositat observada ha estat scmprc com-
presa cntre 0 i I octes, i per dia cobert
aquell en que la nuvolositat observada ha
cstat scmprc de 7 o 8 octcs. Per tint, la
informacio mensual donada del nombrc de
dies coberts i esboirats quc hi ha hagut
no es tan precisa corn la mesura dc ]a
nuvolositat mensual mitjana, pcro, quan
les dades de nuvolositat son necessaries,
corn s'esdevc, per exemple, en I'estimacio
indirecta de la radiacio solar que aconsc-
gueix la superficie terrestre (Nuhtrz & PEE-
izt[z, 1977), cal la recuperacio i I'aprofita-
ment de tota la informacio disponiblc re-
lacionacla amb la cobertura nuvolosa, i
concretament la d'aquelles estacions on
Tunica refercncia de I'estat del ccl es ]a
indicacio del nombrc de dies coberts i es-
boirats.

L'existencia d'una relacio matematica
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entre la nuvolositat mensual mitjana i el

nombre de dies coberts i esboirats es un

fet comprovat des dc fa molt temps (HANN,

1926; LANDSBERG, 1945), be que 1'expressi6

analftica d'aquesta relacio varia segons els

autors.
N'hi ha alguns que son partidaris de

rclacionar la nuvolositat mcnsual mitja-

na N (en tant per cent) amb la suma del

nombre de dies coberts i esboirats (C+E),

utilitzant equacions de la forma general:

(C+E)
N °o=a+b (STRINGER, 1972),

111

on m es cl nombre de dies que to Cl mes
i a i b son dos coeficients que prendran
valors diferents segons lcs regions. Aquesta
mena d'expressions han estat especialment
utils per a latituds baixes.

Pero la majoria dcls climatolegs es de-

canten per equacions quc relacionin la nu-

volositat mcnsual mitjana amb la dife-

rencia entre el nombre de dies coberts i

esboirats (C - E).

(C - E)
N (00) +b ( GRISSO L LEZ, 1962),

in

on a i b son tambe dos coeficients quc
depenen de la localitzacio geografica de
1'estaci6. El Servei Meteorologic de I'Estat
Espanyol fa us, per a la peninsula Iberica,
d'una expressio d'aquest ultim tipus:

(C - E)
N (%'°) =50+50 (GARCiA, 1967)

111

En el present treball s'ha volgut estu-
diar ]a q icstio per a Catalunya i cercar-
ne criticament una equacio adient.
Tant la fregiiencia dc dies coberts com

la dels esboirats inllucix, evidentment, en

el valor de la nuvolositat mitjana. Pero,

en principi, aquestes dependencies no te-

rien per que scr ni del mateix ordrc ni del

mateix signe en ambdos casos. Per a aixo,

s'han invcstigat ]es caracteristiques d'una

expressio general del tipus

Na+b,C+b2E,

on el coeficicnt b, reflecteix la contribu-

cio del nombre de dies coberts, C, al valor

de la nuvolositat mcnsual mitjana (en oc-

tes), i b2 la contribucio deguda al nombre

de dies csboirats, E. El calcul de les trcs

constants ((I, b, i b2) quc intervener en

1'cquaci6 s'ha portat a termc mitjancant

el concgut metodc dels minims quadrats

(CONRAD & POLLACK, 1950).
A Catalunya hi ha 13 estacions meteo-

rologiques que registren o han registrat
dales de nuvolositat i del nombre de dies
coberts i esboirats, simultaniament per
a un pcrfode igual o superior a cinc anys:
Barcelona, Aeroport de Barcelona, Sant
Llorenc del Munt, Vic, Montseny, Girona,
Figueres, la Molina, Tarragona, Aeroport
do Reus, Obscrvatori de l'Ebre, Vandellos,
i Lleida. En totes aquestes estacions s'ha
obtingut el mateix resultat analitic: b,=
=0,1; bz=-0,1. Aqucsts valors indiquen
que la contribucio a la nuvolositat men-
sual mitjana del nombre de dies coberts,
per una part, i clcls esboirats, per l'altra,
es del mateix ordre dc magnitud, pero de
signe oposat.

Es jutifica aixi estadisticament per a
Catalunya I'avantatge de la relacio entre
N i (C - E) sobrc qualsevol altra do tipus
lineal. Fent servir, doncs, una equacio de
]a forma

N=a+b (C-E)

s'han obtingut, per a les 13 cstacions ca-
talanes, els scgi.icnts valors de les cons-
tants a i b:

a b

coeficient
de

corrclacio

Barcelona 4,0 0,1 0,93
Acroport

de Barcelona 4,0 0,1 0,94
Sant Llorcn4

del Munt 3,8 0,1 0,74
Vic 4,2 0,1 0,83
Montscny 4,0 0,1 0,95
Girona 4,1 0,1 0,90
Figuercs 4,0 0,1 0,95
La Molina 4,0 0,1 0,93
Tarragona 4,0 0,1 0,93
Acroport dc Reus 4,0 0,1 0,97
Obscrvatori

tic l'Ebre 4,0 0,1 0,95
Vandcllbs 4,0 0,1 0,96
Llcida 4,0 0,1 0,96
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Deis alts valors del coeficient de corre-
lacio lineal (superior en la majoria dell
casos a 0,9) cs fa palcsa la idoneitat per a
Catalunya de 1'equaci6

N=4,0+0,1 (C-E)

per a detcrminar, a partir del nombre de
dies coberts i csboirats quc hi ha hagut
en un mes, el valor (en octes) de la nu-
volosUat mitjana d'aquest mes amb un
error do l'ordre del 10 No.
Aquesta equacio Os similar a la utilit-

zada pcl Scrvci Meteorologic, pero td l'a-
vantatge, a mes de permctre estimar la
nuvolositat mensual mitjana sense cap ne-
cessitat do fer intervenir el nombre de
dies del mes, de proporcionar un ajust
optim a les estacions de Catalunya.
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