Radar Meteorolóxico
O radar meteorolóxico é un dispositivo de teledetección capaz de localizar
precipitacións, calcular o seu movemento, estimar a súa composición e ata prever a súa
evolución a moi curto prazo.
O seu funcionamento baséase na emisión de pulsos electromagnéticos da orden do
microsegundo nunha determinada dirección. Os pulsos poden xerarse mediante un
magnetrón, un transmisor klystron o un transmisor de estado sólido. Estes conéctanse
por medio dunhas guías de onda a unha antena parabólica. Os pulsos propáganse pola
atmosfera á velocidade da luz. No seu traxecto, as ondas electromagnéticas poden
interactuar coas partículas, especialmente hidrometeoros, que difunden en todas as
direccións a onda incidente. Unha parte da radiación difundida é recibida pola antena,
amplificada e procesada. Os datos recibidos proporcionan información sobre a distancia
á que se encontra a partícula, as súas dimensións e, no caso dos radares máis modernos,
a súa velocidade e composición.

Fig. 1: Radar meteorolóxico
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A antena do radar (Fig. 1) está deseñada para realizar escaneos completos (acimutais)
do plano horizontal a distintas inclinacións. Desta forma, obtense informacións
tridimensionais do estado da atmosfera nunha zona de 400 km de diámetro, 9 km de
altura e cunha elevada resolución espacial (3 km x 300 m a 200 km de distancia do
radar).
Produtos típicos dun radar son os indicadores de posición (PPI, Plane Position
Indicador), levados a cabo cun único varrido da antena a unha determinada elevación
(Fig. 2). Neles represéntase a posición dos hidrometeoros detectados respecto ao radar,
así como a intensidade da sinal reflectida polos hidrometeoros (reflectividade). Por
medio de relacións empíricas pódese estimar a intensidade da precipitación en función
da reflectividade.

Fig. 2: PPI rexistrado polo radar de MeteoGalicia, situado no centro da imaxe.
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Se se realizan distintos varridos a distintas elevacións da antena, pódese obter un
indicador de posición a altura constante (CAPPI, Constant Altitude Plane Position
Indicador), que proporciona informacións da atmosfera a unha determinada altura.
Manténdose constante o acimut e variando a elevación da antena, obtense composicións
verticais (Range Height Indicators), útiles para coñecer información más detallada
sobre fenómenos locais (Fig. 3).

Fig. 3: RHI no que aparece moi claro o fenómeno da banda brillante, que corresponde á altura na
que a neve, derreténdose, se transforma en auga líquida.

Os radares máis modernos contan cunha tecnoloxía máis sofisticada: medindo a
diferenza das frecuencias das ondas electromagnéticas enviada e recibida, pódese obter
información sobre a compoñente radial da velocidade á que se move o branco (efecto
Doppler). Outra mellora consiste en enviar dos ondas electromagnéticas, unha
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polarizada horizontalmente e a outra polarizada verticalmente (radares de dobre
polarización). Debido ao feito de que as gotas de auga, na súa caída cara ó chan, teñen o
eixo horizontal maior que o vertical, as dúas ondas enviadas medirán valores de
reflectividade distintos. Esta peculiaridade permite, por medio de algoritmos
específicos, discriminar entre brancos meteorolóxicos e non meteorolóxicos, así como
determinar o tipo de hidrometeoro (ver Figura 4).

Fig. 4: Exemplo da discriminación do tipo de meteoro.
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O radar propiedade da Xunta de Galicia é un radar doppler de polarización dual que
emite ondas electromagnéticas na banda C (4-8 GHz). Está ubicado no alto do Monte
Xesteiras (42.61º N, 8.19º W; 750 m s. n. m.; Fig. 4), no concello de Cuntis
(Pontevedra). Esta posición permite ter unha excelente visión das frontes que se
achegan a Galicia dende o Océano Atlántico e monitorizar con elevada precisión a súa
evolución ata o límite oriental da Comunidade.

Fig. 4: Radar de MeteoGalicia no alto do Monte Xesteiras.

A ubicación en altura garante o mínimo
bloqueo das ondas electromagnéticas por
barreiras naturais ou artificiais.
Finalmente subliñar que o radar está
protexido

por

un

escudo

esférico

(radomo) que o protexe da intemperie
(rayos, granizo,…). Ver Fig 5.
Fig. 5. Radomo.
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Na Figura 6 amósase un exemplo da información que aparece na web de MeteoGalicia.
Na imaxe represéntase a reflectividade medida polo radar. Este produto foi xerado a
partir dun escaneo simple cunha inclinación da antena de 0.5 graos. Os resultados
obtidos represéntanse en un radio de 200 km. Sobre a escala de reflectividades indícase,
de forma aproximada, o carácter da intensidade de precipitación segundo a fórmula de
Marshall-Palmer:
•

Débiles: intensidade menor o igual a 2 mm/h.

•

Moderadas: intensidade maior de 2 mm/h e menor o igual a 15 mm/h.

•

Fortes: intensidade maior de 15 mm/h e menor o igual a 30 mm/h.

•

Moi Fortes: intensidade maior de 30 mm/h e menor o igual a 60 mm/h.

•

Torrencial: intensidade maior de 60 mm/h.

Na parte inferior da escala, os valores de reflectividade expresados en dBZ.

Fig. 6: Imaxe da web de MeteoGalicia dun PPI a 0.5º de elevación da antena.
Máis información: http://es.wikipedia.org/wiki/Radar_meteorologico
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