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INTRODUCCIÓ
Les estacions meteorològiques automàtiques (EMA) són una eina
imprescindible en l’àmbit de la meteorologia i la climatologia, a més de ser
necessàries per a una gran diversitat d’aplicacions que requereixen les
dades que generen. Mitjançant aquesta publicació, el Servei Meteorològic
de Catalunya (SMC) vol fer-ne divulgació.
Sovint, l’adjectiu “automàtiques” dóna peu a interpretar que les EMA no
requereixen atencions. Aquesta publicació deixa clar que aquest concepte
és equivocat, i dóna una pinzellada molt general per explicar com
s’aborden algunes de les tasques que realitza el personal tècnic
especialitzat per fer el manteniment i el calibratge dels equips, o per exercir
un control de qualitat acurat de les dades, tasques que són imprescindibles
si es vol garantir una dada meteorològica fiable.
Les EMA ens poden abastir de molta informació en la seva capacitat de
generar dades amb una altíssima resolució temporal, ens permeten també
disposar de la informació de llocs remots, i si s’escau a temps real, però
requereixen a canvi un alt esforç en els mitjans materials i personals
necessaris que permetin garantir el seu funcionament correcte.
Aquesta publicació fa en primer lloc un breu recorregut per la història de la
instrumentació meteorològica per contextualitzar les EMA en el món actual.
El cos central de la publicació tracta, també de manera molt general, tots
els aspectes que prenen importància a l’hora de fer la gestió de les EMA.
L’últim apartat es dedica a presentar la XEMA (Xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques) que es gestiona des de l’SMC.

APUNTS HISTÒRICS
Els primers instruments
Ens hem de remuntar a més de dos mil·lennis enrere per trobar el moment
històric en què es va començar a disposar d’instruments que proporcionen
informació meteorològica; aquesta informació era inicialment qualitativa. Un
exemple n’és el penell, el qual proporciona informació de la direcció del vent.

Torre dels Vents a Atenes, on es trobava el penell més antic documentat, instal·lat l’any 48 a C. El
fris superior representa cadascun dels vuit vents principals definits a l’època. Font: Andreas Trepte,
www.photo-natur.de
Penell tradicional en un campanar. Durant l’Edat Mitjana (segle IX), per decret papal, els penells
s’havien de col·locar dalt dels campanars (punts més visibles) i havien de tenir forma de gall en
recordatori de la profecia de Jesús, segons la qual, abans que cantés el gall, Pere el negaria fins a
tres vegades. Font: SMC

La primera mesura quantitativa va ser la de la precipitació: hi ha notícies de
recipients graduats en l’Arthastra, un text hindú en sànscrit del segle IV a C. Tot
i així, no va ser fins molts segles després que van aparèixer altres instruments
per a la mesura de la majoria de variables meteorològiques.

APUNTS HISTÒRICS

Rèplica de pluviòmetre coreà de 1441, atribuït al rei del país, Séjong. Font: http://www.corea.it
Nicolas de Cues, cardenal i matemàtic alemany (1401-1464), va idear un instrument per a la mesura
de la humitat relativa, el qual consistia en una balança amb dos plats, un amb pedres i altre amb el
pes equivalent en llana. Quan la humitat de l’aire era elevada, el plat amb la llana baixava, mentre
que amb aire sec, pujava i quedava en equilibri amb el plat amb pedres. Imatge i disseny de
l’higròmetre concebut per Leonardo da Vinci als volts del 1500, similar al de Nicolas de Cues.
Font : http://www.museoscienza.org

Immediatament després d’aquesta etapa inicial, van aparèixer els primers
instruments que permetien realitzar mesures amb molta més exactitud. Els dos
primers d’aquests aparells van veure la llum a finals del segle XVI i mitjan XVII:
Galileu i Torricelli van definir, dissenyar i construir respectivament el primer
termòmetre (1593) i el primer baròmetre (1644).
Les primeres xarxes de mesura
A mitjan segle XVII ja existien alguns instruments de mesura, a més d’un intens
intercanvi d’experiències i teories entre estudiosos dels fenòmens meteorològics.
La primera vegada que es van fer observacions sistemàtiques i simultànies en
diferents indrets va ser entre el 1649 i el 1651 a Paris, Clermont-Ferrand i
Estocolm per realitzar mesures amb el baròmetre i comprovar si podia servir per
preveure el temps.

APUNTS HISTÒRICS
Altres experiències entre diferents països van seguir a aquesta pionera; la
més important va ser la finançada pel duc de la Toscana. En el marc de la
”Accademia del Cimento”, fundada l’any 1657, es van realitzar observacions
simultàniament a set ciutats italianes i a d’altres quatre de diversos països
europeus fins a l’any 1667.
L’any 1663, l’anglès Robert Hooke va proposar el mètode d’observació
meteorològica que van seguir la major part de les xarxes d’observació
sistemàtica; Hooke defensava la necessitat de realitzar les mesures amb
escales comunes i iguals condicions.
Les primeres observacions meteorològiques a Catalunya
Les primeres observacions meteorològiques sistemàtiques documentades
foren les que va realitzar el Dr. Francesc Salvà a la ciutat de Barcelona, des
de l’1 de gener del 1780 fins al 1827.
Detall
del
primer
full
de
les
Taules
Meteorològiques realitzades pel Dr. Salvà. Gener
de 1780. Tot i que s’ignora a hores d’ara el tipus
d’instrumental emprat, Salvà realitzava observacions
diàries de la temperatura de l’aire, la pressió
atmosfèrica, el règim de vents, l’estat de l’atmosfera,
el grau d’humitat, la precipitació i l’evaporació
(aquestes darreres tres observacions un pèl més
tardanes). Font: ARAM (Arxiu de la Reial Acadèmia
de Medicina)

Pel que fa a l’establiment de la primera xarxa d’observatoris, aquesta va
ser impulsada per la Granja Experimental de la Diputació de Barcelona, qui
va crear l’any 1895 la Xarxa Meteorològica de Catalunya i Balears, que
coordinava un total de 14 observatoris. En anys posteriors va anar creixent
fins a la cinquantena, i a finals del 1934, va arribar a prop dels 350 punts de
mesura pluviomètrics, coordinats per l’antic Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC).

APUNTS HISTÒRICS
Els primers aparells de registre continu
Durant els segles XVII, XVIII i XIX es van inventar els aparells de mesura de
variables meteorològiques de registre continu, els quals disposaven de mecanismes
que traslladaven a una ploma que registrava sobre paper la resposta d’algun
element sensible a la variació d’una variable meteorològica. Els més estesos eren el
termohigrògraf, el barògraf, el pluviògraf i l’anemocinemògraf.
Pluviògraf
Jardí
a
l’Observatori
Fabra
de
Barcelona. El pluviògraf va
ser creat pel Dr. Ramon Jardí,
de l’antic Servei Meteorològic
de Catalunya, l’any 1927, per
registrar de forma gràfica
(contínua)
intensitats
instantànies de precipitació
de fins a 10 mm/min. Aquest
aparell
encara
avui
és
operatiu
i
ha funcionat
ininterrompudament des de la
seva invenció. Font: SMC

Les estacions meteorològiques automàtiques (EMA)
El desenvolupament i la millora de les comunicacions des de l’aparició del telègraf
(1837) van posar les bases per al naixement de les EMA. Durant la segona meitat
del segle XX, un avenç important en les comunicacions i en la instrumentació
electrònica va permetre la posada en marxa d’equipaments que concentraven les
mesures de diferents variables, generant registres de manera contínua i permetent
la disponibilitat de les dades via diferida: les EMA. La introducció dels primers
ordinadors digitals durant la dècada del 1940 va comportar un salt qualitatiu molt
important. Actualment, s’està millorant en aspectes com l’adquisició, el tractament i
l’enregistrament de més variables (tipus de precipitació, visibilitat, etc.), la robustesa
de sensors i equips, o les comunicacions.

QUÈ ÉS UNA EMA?
Una EMA (estació meteorològica automàtica) és una instal·lació dotada d’un
equipament dissenyat per mesurar i enregistrar de forma automàtica i contínua
diferents variables meteorològiques. La majoria d’EMA, a més a més, es poden
dotar d’un sistema de transmissió remot de les dades.
En general, una EMA consta dels components següents:
•

un o diversos sensors per mesurar les variables meteorològiques
desitjades (s’entén per sensor un dispositiu sensible a una determinada
magnitud física i capaç de transformar-la en un senyal, generalment
elèctric)

•

un sistema d’adquisició, processament, emmagatzematge i
transmissió de dades (sovint s’usa la terminologia anglesa i s’anomena
datalogger)

•

un sistema de comunicacions (via mòdem GSM, GPRS, ràdio digital,
satèl·lit, etc)

•

un sistema d’alimentació (que pot ser autònom i proveir-se d’energia
solar, per exemple, o estar connectat a la xarxa elèctrica).

El datalogger de l’EMA és l’encarregat de les tasques següents:
•
•
•
•

Adquisició i mostreig: captació dels senyals elèctrics procedents dels
diferents sensors que té connectats per escollir mostres representatives
Linealització: conversió dels senyals a les unitats de mesura
corresponents, segons la variable meteorològica
Generació de dades: realització dels càlculs necessaris, que donaran
com a resultat les anomenades dades de període
Transmissió: enviament remot de les dades a la seu central, on es duu
a terme la incorporació a la base de dades.

QUÈ ÉS UNA EMA?

Figura 1. Esquema bàsic d’una estació meteorològica automàtica (EMA)

GENERACIÓ DE DADES EN UNA EMA

A partir dels mostreigs, es construeixen els registres de període, els quals són habitualment

GENERACIÓ DE DADES EN UNA EMA

de 10, 30 o 60 minuts, i que són les dades emmagatzemades finalment a la base de dades.

ELS SENSORS MÉS UTILITZATS A LES EMA
Mesura de la TEMPERATURA
Nom de l’instrument: termòmetre
Ubicació a l’EMA: dins abric meteorològic, entre 1,25 i 2 m d’altura
Unitats de mesura habituals: graus Celsius (ºC), graus Fahrenheit (ºF)
Equivalència: (º F) = 1,8 x (ºC) + 32

Per a la mesura de la temperatura s’utilitzen habitualment termòmetres
basats en una resistència que varia el seu valor en funció de la temperatura
de manera més o menys lineal.
El més habitual en aquest tipus de sensors és utilitzar resistències de
materials conductors (termoresistències) i semiconductors (termistors). El
metall més utilitzat és el platí, gràcies a les seves múltiples virtuts: estable,
precís, lineal, fàcil d’obtenir de forma pura, dúctil, amb un punt de fusió alt i
resistent a la corrosió.
Per obtenir la temperatura, la major part de sensors meteorològics no
mesuren directament el valor d’aquesta resistència, sinó que la calculen de
manera indirecta aplicant-hi una petita intensitat (de l’ordre de mA) per
obtenir un valor de voltatge proporcional a la temperatura (0 – 1 V de -40 ºC a
+ 60 ºC, per exemple) a partir de la Llei d’Ohm (V = R * I).

Figura 2. Esquema de sensor de temperatura

La importància de l’abric meteorològic
- La temperatura i la humitat relativa de l’aire es mesuren
dins d’un abric meteorològic.
- És molt important protegir els sensors de temperatura i humitat relativa de les diverses condicions atmosfèriques: pluja,
radiació, neu, vent, etc. L’objectiu dels abrics és protegir els
Abric aspirat, abric de platets i gàbia meteorològica. Font: SMC

ELS SENSORS MÉS UTILITZATS A LES EMA
Mesura de la HUMITAT RELATIVA
Nom de l’instrument: higròmetre
Ubicació a l’EMA: dins abric meteorològic, entre 1,25 i 2 m d’altura
Unitats de mesura habituals: tant per cent (%)

Per a la mesura de la humitat relativa s’utilitzen habitualment higròmetres
basats en les variacions de les propietats dielèctriques d’un material sòlid,
higroscòpic, en funció de la humitat relativa.
La part sensible del sensor consisteix en una fina fulla polímera disposada
entre dos elèctrodes formant un condensador. L’absorció de vapor d’aigua
per part del polímer fa variar la seva capacitància, més gran en augmentar la
humitat relativa.
La mesura del sensor s’acostuma a realitzar a través d’un circuit electrònic
que converteix el valor de capacitància en freqüència, i posteriorment en un
valor de voltatge proporcional a la humitat relativa ( 0 – 1 V de 0 – 100%, per
exemple).

Figura 3. Esquema de sensor d’humitat relativa

sensors de manera que les condicions de temperatura i humitat dins d’aquests siguin tan semblants com sigui possible a les exteriors.
- Existeix un ampli ventall d’abrics meteorològics, des de la gàbia de fusta (o de plàstic) de doble
persiana habitual en les estacions manuals, fins als abrics de platets de termoplàstic o els abrics
aspirats, amb circulació d’aire forçada. Les respostes dels diversos abrics mai no seran les mateixes, malgrat que el seu coneixement i estudi ens permeti minimitzar les seves diferències.

ELS SENSORS MÉS UTILITZATS A LES EMA
Mesura de la PRECIPITACIÓ
Nom de l’instrument: pluviòmetre
Ubicació a l’EMA: la boca ha d© estar a una altura no superior a 1,5 m. En les EMA d’alta muntanya
s’han de situar sempre a una altura superior al nivell màxim esperat de neu i protegits del vent.
Unitats de mesura habituals: mil·límetres (mm), litres per metre quadrat (l/m2),
Equivalència: 1 mm = 1 l/m2 (1 l d’aigua en 1 m² de superfície suposa un gruix de 1 mm
sobre aquesta mateixa superfície)

Per a la mesura de la precipitació s’utilitzen majoritàriament pluviòmetres
de balancí. El seu funcionament es basa en el tancament d’un contacte
magnètic quan es produeix la basculació d’un balancí cada vegada que
aquest s’omple d’aigua.
Durant aquesta basculació, però, es perd certa quantitat de precipitació
(més gran com més intensa sigui aquesta), per la qual cosa és recomanable
incorporar-hi correccions, per maquinari o programari, segons la intensitat
de la precipitació, donades pel calibratge de l’instrument.

Pluviòmetre de balancí. Font: SMC

Estan dissenyats per a la mesura de la pluja, però poden incorporar un
sistema de calefacció que permeti fondre la precipitació sòlida (neu,
calamarsa, etc.) i mesurar-la en forma d’aigua (amb la conseqüent pèrdua
per evaporació).

ELS SENSORS MÉS UTILITZATS A LES EMA
Per a la mesura de tot tipus de precipitació existeixen els pluviòmetres
totalitzadors, que acumulen la precipitació dins d’un receptacle.
Normalment aquests totalitzadors són pluviòmetres de nivell o de
pesada. Els primers realitzen la mesura a partir del nivell que assoleix la
precipitació dins del receptacle, i els segons aprofiten el pes de la
precipitació per mesurar-la. Depenent de si el buidatge és automàtic o no,
és necessari afegir certa quantitat d’olis específics per evitar-ne l’evaporació
amb el pas del temps, i també anticongelant en els casos que s’esperin
temperatures negatives.
Cada vegada més s’utilitzen sensors de temps present per a la mesura i
identificació de tot tipus de precipitació. En aplicacions nivològiques també
s’incorporen sensors ultrasònics de distància. Aquests mesuren el gruix
de neu acumulat a partir del temps emprat per un impuls d’ultrasons en
anar i tornar (eco) del sensor.

Pluviòmetre de pesada i sensor de gruix de neu per ultrasons. Font: SMC

ELS SENSORS MÉS UTILITZATS A LES EMA
Mesura de la VELOCITAT DEL VENT
Nom de l’instrument: anemòmetre
Ubicació a l’EMA: a 10 m d’altura, per minimitzar els efectes del sòl en el flux horitzontal de l’aire
Unitats de mesura habituals: metres per segon (m/s), quilòmetres per hora (km/h)
Equivalència: 1 m/s = 3,6 km/h

Per a la mesura de la velocitat del vent s’utilitzen majoritàriament anemòmetres
d’hèlixs o de culleres.
El sensor de velocitat del vent habitualment està format per algun tipus de transductor
que converteix la rotació de les hèlixs o les culleres en un senyal analògic
mesurable. Per exemple, una ona sinusoïdal de senyal altern (AC) amb la
freqüència proporcional a la velocitat del vent o un voltatge continu directament
proporcional a aquesta velocitat.

Figura 4.Esquema de sensor de velocitat del vent

Sensors de velocitat del vent (anemòmetre de culleres). Font: Thies

ELS SENSORS MÉS UTILITZATS A LES EMA
Mesura de la DIRECCIÓ DEL VENT
Nom de l’instrument: penell
Ubicació a l’EMA: a 10 m d’altura, per minimitzar els efectes del sòl en el flux horitzontal de l’aire
Unitats de mesura habituals: graus (de 0º a 359º)

Per a la mesura de la direcció del vent s’utilitzen majoritàriament penells.
El sensor de direcció del vent consta habitualment d’un o dos potenciòmetres
(resistència variable). La posició del penell és transmesa a la unitat d’adquisició
pel potenciòmetre de precisió, el qual requereix un voltatge d’excitació regulat.
Amb un voltatge constant aplicat al potenciòmetre, el senyal de sortida és un
voltatge analògic directament proporcional a l’angle de la direcció del vent.

Figura 5. Esquema de sensor de direcció del vent

Cada vegada més s’empren sensors combinats de velocitat i direcció del vent,
ja siguin anemopenells o basats en impulsos d’ultrasons. Aquests últims
utilitzen el temps emprat per un impuls ultrasònic en viatjar des d’un transductor
situat en un extrem del sensor fins a un altre transductor situat en un altre
extrem.

Penell. Font: Thies. Sensor d’ultrasons de quatre transductors. Font: Gill. Sensor combinat de
velocitat i direcció del vent (anemopenell d’hèlix): Font: Young

ELS SENSORS MÉS UTILITZATS A LES EMA
Mesura de la PRESSIÓ ATMOSFÈRICA
Nom de l’instrument: baròmetre
Ubicació a l’EMA: a 1,5 m d’altura, dins d’abric o caixa d’intempèrie
Unitats de mesura habituals: hectopascals (hPa), mil·libars (mbar)
Equivalència: 1hPa = 1mbar

Per a la mesura de la pressió atmosfèrica (la força exercida per l’atmosfera
sobre els cossos que s’hi troben immergits) s’utilitzen habitualment
baròmetres aneroides. Aquests estan constituïts per una càpsula, en la
qual s’ha fet el buit, amb un diafragma flexible (de silici, per exemple) que es
mou en funció de les variacions de la pressió atmosfèrica.
Els sensors més habituals de les EMA són de tipus capacitiu, i mesuren els
canvis de capacitància del sensor provocats per la deformació del
diafragma. Aquests s’amplifiquen i es transformen normalment en un valor
de voltatge proporcional a la pressió atmosfèrica; 0 – 1 V, per exemple.

Sensor de pressió. Font: Paroscientific. Abric de pressió SPH10. Font: Vaisala

Per minimitzar l’efecte del vent en la mesura de la pressió atmosfèrica és
important instal·lar el sensor en un abric dissenyat amb aquesta finalitat,
sobretot en les ubicacions més ventades.

ELS SENSORS MÉS UTILITZATS A LES EMA
Mesura de la RADIACIÓ SOLAR GLOBAL
Nom de l’instrument: piranòmetre
Ubicació a l’EMA: a 2 m d’altura
2
Unitats de mesura: watts per metre quadrat (W/m )

Per a la mesura de la radiació solar global s’utilitzen piranòmetres, i
mesuren tant la radiació solar directa com la difusa. La mesura de la
radiació solar global fa referència a la irradiància (flux radiant rebut per
unitat de superfície) en una superfície horitzontal.
La gran majoria de piranòmetres tenen capacitat de mesurar l’energia
incident a la superfície terrestre en una franja de l’espectre electromagnètic
que va des dels 0,3 m als 3,0 m, de manera que detecta pràcticament
tota l’energia que arriba des del Sol a la superfície terrestre.
La major part de sensors utilitzats en aplicacions meteorològiques són
piranòmetres termoelèctrics. L’energia solar incident genera un petit
corrent a partir de la diferència de temperatura entre dues parts del sensor;
ja siguin les franges blanques i negres, o el disc ceràmic central pintat de
negre i el cos del sensor.
Amb l’associació en sèrie de diverses termopiles (unió de dos conductors
metàl·lics), anomenades termoparells, s’aconsegueix generar fins a uns
25 mV, suficients per ser mesurats i linealitzats en un rang de 0 a 1500
2
W/m .

Sensors de radiació solar. Font: www.kippzonen.com i www.shenk.co.at

EQUIPAMENT BÀSIC D’UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA (EMA)
Ubicació dels sensors:
1. Temperatura i humitat relativa dins abric meteorològic (1,5 m d’altura)
2. Precipitació (pluviòmetre balancí amb boca de captació a 1,4 m d’altura)
3. Velocitat i direcció del vent (10 m d’altura)
4. Irradiància solar global (piranòmetre, 2 m d’altura)
5. Pressió atmosfèrica (1,5 m d’altura, dins caixa intempèrie)
Unitat d’adquisició, processament i emmagatzematge de dades:
6. Datalogger (dins caixa intempèrie)
Sistema d’alimentació:
7. Plaques solars
8. Regulador de càrrega (dins caixa intempèrie)
9. Bateria (dins caixa intempèrie)
Sistema de comunicacions:
10. Mòdem
11. Antena de telefonia mòbil GSM

Tancat perimetral de 10 x 10 m

Entorn lliure
d’obstacles propers

ESTACIONS METEOROLÒGIQUES MANUALS

DIFER
•

Obligada presència d’una persona per llegir les dades o canviar les bandes
dels instruments. Sovint també realitza tasques d’observador dels meteors i
de l’estat del cel

•

Obtenció de dades meteorològiques de tipus discret, corresponents a les
lectures puntuals dels instruments, normalment només un cop al dia

•

Dada obtinguda amb un cert grau de subjectivitat, segons l’ observador

•

Detecció ràpida i directa (quan es fa l’observació) dels desperfectes en els
instruments, els abrics o l’entorn

•

La qualitat de la dada depèn de pocs elements: tecnologia, sensor i
observador

Vista general d’una estació meteorològica manual i detall d’observació. Font: SMC

ESTACIONS METEOROLÒGIQUES AUTOMÀTIQUES

ÈNCIES
•

Registre automàtic de la dada. No cal cap observador a la seva localització,
cosa que possibilita la seva instal·lació en ubicacions remotes. Possibilitat
també de registres de temps present (calamarsa, visibilitat, aiguaneu, etc.)

•

Obtenció de dades en continu durant les 24 hores del dia

•

Dada objectiva, sense intervenció humana

•

La detecció remota no sempre és possible, i es demora fins a la visita
següent la detecció de desperfectes en els sensors, l’equipament, els abrics
o l’entorn

•

La qualitat de la dada depèn de força elements: tecnologia, sensor,
connexió, mesura, cablejat, adquisició i processament.

Vista general d’una estació meteorològica automàtica i caixa intempèrie d’una EMA. Font: SMC

APLICACIONS DE LES EMA
Les dades de les EMA són utilitzades per a una gran varietat d’aplicacions; tot
seguit se n’enumeren algunes de les més comuns:
•

Per a la vigilància meteorològica: per al seguiment de les situacions
meteorològiques de perill, esdevé indispensable disposar de dades en
temps gairebé real.

•

Aeronàutiques: és indispensable conèixer aspectes com, per exemple,
la visibilitat, la temperatura i el vent a capçalera de pista.

•

Viàries: per conèixer l’estat de les carreteres per a la gestió del
manteniment i la prevenció d’accidents de trànsit (sensors soterrats a
l’asfalt per determinar les glaçades).

•

Hidrològiques: per a l’avaluació de recursos hídrics, previsió i
seguiment d’avingudes i sequera.

•

Oceanogràfiques: per conèixer l’estat del mar i tots els paràmetres
oceanogràfics i atmosfèrics es fan servir boies amb sensors
meteorològics.

•

Per al control de la qualitat de l’aire: per a la seva vigilància i
avaluació contínua.

Boia amb sensors de la
XIOM : www.xiom.cat
Font: Dept. de Territori
i Sostenibilitat

Font: EMA de la Xarxa de Vigilància i Previsió
Contaminació Atmosfèrica

APLICACIONS DE LES EMA
•

Estudi del clima: el més important per a aquesta finalitat és la
ubicació correcta de l’EMA, que garanteixi la representativitat de
la zona. Per realitzar estudis climàtics caldria disposar de dades
d’un mínim de 30 anys d’una estació meteorològica ubicada en
un entorn al més inalterat possible. Per a aquesta aplicació el
temps real no és tan important com per a d’altres.

•

Agrometeorològiques i/o forestals: per donar suport a la
gestió agrícola (regs, plagues, malalties, etc.) i forestal.
S’acostumen a situar enmig dels camps objecte d’estudi; així,
per a usos forestals, habitualment convé la ubicació enmig d’un
bosc. Es fan servir sensors específics com el d’humectació en
la fulla i els de temperatura del subsòl.

•

Nivològiques: per a l’estudi i la previsió del risc d’allaus.
Compten amb sensors específics per fer perfils de la
temperatura de la neu acumulada o per a la mesura del gruix de
neu.

A banda dels anteriors, existeixen altres usos de les EMA, com els
relacionats amb estudis de viabilitat de parcs eòlics i solars.

EMA agrometeorològica i EMA d’alta muntanya. Font: SMC

UBICACIÓ DE LES EMA
Criteris d’emplaçament d’una EMA
Decidir la ubicació concreta d’una EMA està altament condicionat a la finalitat
del seu ús.
Una EMA dedicada a la vigilància de la contaminació no tindrà els mateixos
criteris d’emplaçament que una EMA destinada a estudiar la climatologia de la
zona o exercir la vigilància meteorològica d’una àrea àmplia.
Quan es volen obtenir dades meteorològicament representatives d’un àrea
extensa, cal buscar emplaçaments en indrets amb lliure visibilitat i que tingui
circulació de l’aire en totes les direccions.
El recinte per a la instal·lació dels sensors i del sistema d’emmagatzematge i
transmissió de les dades ha de tenir una superfície no inferior a 10 x 10 metres i
comptar amb una tanca perimetral protectora, si s’escau. El sòl ha de mantenir
la coberta vegetal autòctona de la zona. El material emprat per la tanca pot ser
qualsevol que no impedeixi la lliure circulació de l’aire.

Figura 6. Per a la majoria d’aplicacions, el terreny de l’EMA ha de ser preferentment
horitzontal i estar prou allunyat d’obstacles (edificis, arbres, fonts artificials de calor...) per
evitar que la seva influència modifiqui les dades mesurades. A aquest efecte, es considera
obstacle qualsevol objecte que sigui vist des de l’estació sota una amplitud angular de
més de 10º. Perquè la mesura del vent no estigui alterada pels obstacles, l’anemòmetre
s’ha de situar a un mínim de deu vegades l’altura de l’obstacle més pròxim.

UBICACIÓ DE LES EMA
A Catalunya, trobar una ubicació que sigui representativa d’una gran àrea
de territori és complicat, a causa de la variada i complexa orografia del
país.
La bondat de la ubicació de les EMA pot evolucionar al llarg del temps per
la presència de la pressió urbanística i humana. Així, de vegades, hi ha
elements que poden alterar la mesura d’una dada.

En algunes EMA poden sorgir obstacles naturals a causa, per exemple, del creixement
d’arbres, o obstacles artificials, com edificis o fonts de llum externa. Font: SMC

Metadades
Per poder interpretar correctament una dada generada a una estació
meteorològica, s’utilitzen les anomenades metadades.
Les metadades de les EMA són el conjunt d’informació que descriu tots
els aspectes importants que poden tenir influència sobre el valor d’una
dada meteorològica: des de tota la informació tècnica relacionada amb
els sensors, inventari, manteniments i incidències, fins a la descripció de
l’entorn de l’EMA, fotografies i plànols de les diferents orientacions,
rugositat del terreny, obstacles propers que puguin alterar alguna
mesura, ubicació i instal·lació dels sensors. Aquesta informació és
imprescindible per poder elaborar un històric de vida de l’estació.

MANTENIMENT I CALIBRATGE A LES EMA

Per tal de garantir la qualitat de les dades meteorològiques cal
verificar periòdicament el funcionament correcte dels sensors i
equips de les EMA.
Amb aquest objectiu s’han de realitzar comprovacions i calibratges
periòdics, establint els procediments corresponents i els diversos
marges d’acceptació o rebuig.
L’SMC estableix dues menes de manteniment de les EMA: el
manteniment preventiu, o comprovació periòdica i sistemàtica de
la instal·lació, la parcel·la i els equips i sensors, i el manteniment
correctiu, el que només es realitza quan es detecta qualsevol
anomalia o mal funcionament.
En el primer cas el protocol preveu la comprovació dels sensors
entre calibratges, cosa que implica realitzar comparatives en
condicions ambientals entre diversos patrons i els sensors
instal·lats a les EMA.
En el segon cas s’avalua l’abast de la incidència detectada i es
realitza una visita no programada a l’estació per solucionar
qualsevol aspecte que sigui necessari: pluviòmetre embussat,
mesures del sensor fora de marges, pèrdua d’alimentació elèctrica,
cable rosegat, abric malmès, etcètera.
El vandalisme o els episodis de temps sever (ventades, tempestes,
precipitacions intenses, etc.) de vegades malmeten o espatllen fins
i tot una EMA sencera.

MANTENIMENT I CALIBRATGE A LES EMA

Transport de material fins a una EMA d’alta muntanya, manteniment del sensor de
vent, manteniment a una EMA d’alta muntanya i torre coberta de gebre. Font: SMC

EL CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES

Malgrat que una tria correcta de sensors i equips, uns bons
manteniments i calibratges periòdics, i una bona ubicació han
d’assegurar la bona qualitat dels registres, sovint es detecten lectures
dels sensors que, per causes diverses, poden ser errònies. Per tant,
cal que les dades d’una xarxa d’EMA siguin sotmeses a un control de
qualitat posterior a l’enregistrament, que consisteix en diversos
processos jeràrquics i semiautomàtics de verificació de les dades,
sempre sota la supervisió de personal tècnic.
Diàriament, es comprova que totes les dades meteorològiques
estiguin dins d’uns llindars determinats, que la seva evolució temporal
no presenti anomalies, que els valors de les diverses variables siguin
coherents entre si i que quadrin amb els valors simultanis de les
estacions properes. Finalment, a banda del control de qualitat diari, es
fan controls addicionals mensualment i anualment.
Quan es detecten dades dubtoses o errònies, es comunica la
incidència a l’equip de gestió i manteniment de les estacions. Pel que
fa a les dades afectades, es modifiquen o bé s’etiqueten com a no
vàlides.
El control de qualitat diari de les dades inclou les parts següents:
Control de completesa
Abans de res, convé comprovar que les dades de la xarxa d’estacions
s’han rebut i emmagatzemat correctament. L’absència de dades pot
representar problemes amb les comunicacions o l’alimentació de les
EMA.
Filtres de rang
Aquest procés automàtic té com a objectiu detectar els errors més
evidents, com ara els valors que van més enllà de l’interval de mesura
de cada sensor o propis de la tecnologia emprada, o bé que són
impossibles d’assolir en l’àmbit del clima de Catalunya. Una
temperatura de 60 ºC, un gruix de neu negatiu o una humitat relativa
que superi el 100% són exemples de dades errònies que són
detectades per aquest filtre.

EL CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES

Control de coherència temporal
Hi ha errors en les dades que es poden detectar analitzant
l’evolució temporal dels valors de cada una de les variables: els
canvis bruscos en el valor de les diverses variables poden indicar
errors de mesura. Es tracta de comparar cada registre amb el
registre immediatament anterior i considerar dubtoses o errònies
les dades en què s’observa un salt massa gran. Al contrari, quan
els registres d’una variable es mantenen constants durant un
període de temps determinat, també és probable que el sensor no
estigui funcionant correctament.

Figura 7. Dades de vent errònies per congelació de l’anemòmetre.
Coincidint amb una baixada de la temperatura per sota dels 0 ºC i la saturació de
l’aire (100% d’humitat relativa), l’EMA de Lac Redon (2.247 m) mesura vent
encalmat durant hores. Són dades errònies, ja que en realitat el vent no està en
calma, però l’anemòmetre no l’enregistra perquè les parts mecàniques del sensor
estan congelades.

EL CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES

D’altra banda, hi ha un tipus d’error específic de la mesura de la
precipitació que només es detecta analitzant-ne l’evolució temporal.
Quan s’embussa alguna part del pluviòmetre, habitualment l’embut
per on entra l’aigua, aquesta no pot fluir a través del mecanisme de
basculació i no s’enregistra correctament la precipitació. En alguns
casos, l’aigua estancada pot degotar lentament durant les hores o
els dies posteriors a la precipitació, de manera que el pluviòmetre
enregistra pluges molt dèbils tot i que no hi ha precipitació real.
En el cas de pluviòmetres que no estan calefactats, s’hi observa un
comportament semblant després d’una nevada, ja que el
pluviòmetre només enregistra la precipitació a mesura que la neu
es va fonent.

El pluviòmetre d’Orís (en blau) s’embussa i mesura
contínuament dècimes de precipitació a causa de l’aigua
que degota durant les hores posteriors a un episodi de
pluja. En canvi, l’estació propera de Montesquiu (en
vermell) enregistra correctament diversos ruixats.

Figura 8. Pluviòmetre embussat que degota aigua durant hores

EL CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES

Control de coherència interna
Aquest control engloba un gran nombre de condicions i algorismes
que es poden definir per garantir la coherència de les diferents
dades meteorològiques que arriben d’una determinada EMA.
Les condicions més simples són les que comparen els diferents
registres simultanis corresponents a la mateixa magnitud o
fenomen meteorològic. Per exemple, que en un mateix interval de
temps la temperatura màxima no sigui inferior a la temperatura
mitjana.
Es poden implementar algorismes més complexos que comparin
els registres de variables meteorològiques diferents. Per exemple,
quan s’enregistra precipitació abundant caldria considerar dubtoses
les dades d’irradiància solar elevada o bé humitat relativa molt
baixa.

En una determinada EMA, la ratxa
màxima del vent (en blau) no pot
ser inferior a la velocitat mitjana
(en vermell) del mateix període.

Figura 9. Coherència de la velocitat mitjana del vent i la ratxa màxima

EL CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES

Control de coherència climatològica
El coneixement de la climatologia de la zona on està ubicada cada
EMA permet comparar les dades d’algunes variables amb els seus
valors climàtics de referència. Així, es consideraran dubtoses les
dades més allunyades de les mitjanes climàtiques i caldrà fixar-se en
les dades que suposin nous rècords absoluts (efemèrides) per cada
EMA i mes de l’any.
El novembre del 2007 es va enregistrar una temperatura de -10,8 ºC a l’EMA
de Raimat (el Segrià). Aquest valor distava molt (4 desviacions estàndard) de
la temperatura mitjana del novembre per a aquesta EMA! Nova efemèride? O
dada errònia? L’evolució temporal de la temperatura a Raimat i a les
estacions properes van corroborar que es tractava d’un valor correcte.

Control de coherència espacial
Una altra font d’informació que permet corroborar la validesa de les
dades és comparar els diferents registres d’una determinada estació
amb els de les estacions més properes i/o ubicades a la mateixa regió
climàtica. Per fer-ho, diàriament es generen mapes que mostren la
distribució dels valors de les diverses variables arreu del país.
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Figura 10. Exemple
de mapa generat
per al control de
coherència espacial

EL CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES

També s’utilitzen productes de les eines de teledetecció com els
satèl·lits, radars o detectors de descàrregues elèctriques per verificar
les dades de diverses variables.


Algunes estacions del Pla de
Lleid a van enregistrar dèbils
precipitacions (< 1,0 mm), que no
van ser detectades pel radar

L’EMA de Malgrat de Mar no
va enregistrar precipitació tot
i que l’estimació del radar
determina que hi va ploure

Figura 11. Precipitació diària estimada pel radar i mesurada a les EMA

Control visual
A banda dels controls específics esmentats, cada dia es fa una
inspecció visual de totes les dades mitjançant gràfiques de l’evolució
temporal de totes les variables. Això permet detectar certs errors més
subtils, com ara la deriva d’alguns sensors.
Finalment, serà el tècnic qui decidirà el nivell de qualitat de les dades
considerant la situació meteorològica en qüestió, la zona climàtica de
cada EMA, l’època de l’any, les dades de les EMA properes i la
informació facilitada per les eines de teledetecció o els observadors.

LA XARXA D’ESTACIONS METEOROLÒGIQUES
AUTOMÀTIQUES (XEMA)

Figura 13. Estacions de la XEMA. Al maig del 2011, la XEMA consta de 166 EMA
operatives. La XEMA la componen estacions molt diverses: hi ha EMA que s’ubiquen molt
arran de mar i EMA ubicades a l’alta muntanya, a més de 2.000 m d’altitud, EMA que
només prenen la mesura d’un parell de variables i d’altres que en mesuren més de deu,
EMA d’ús exclusivament meteorològic i d’altres de molt específiques per a ús forestal,
agrometeorològic, o per a l’estudi del risc d’allaus.

LA XARXA D’ESTACIONS METEOROLÒGIQUES
AUTOMÀTIQUES (XEMA)

La XEMA és la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques
gestionades per l’SMC, la qual està integrada a la Xarxa d’Equipaments
Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC), creada per la
Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.
Atenent a aquesta llei, l’SMC va a passar a gestionar, en ser-li
traspassades, diferents xarxes d’EMA que s’havien creat prèviament per
interès de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya,
amb finalitats ben diverses. Així, l ’ any 2001, la XEMA consistia
en una disposició d’EMA de naturalesa molt heterogènia; des
d’aleshores l’SMC ha treballat amb l’objectiu d’aconseguir una XEMA el
màxim d’homogènia possible des de tots els punts de vista.
Una quarantena d’EMA faciliten les dades a la seu central de l’SMC a
través de la xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya, amb
tecnologia basada en la ràdio digital la qual garanteix una robustesa en
les comunicacions en casos de situació meteorològica de perill.
La XEMA genera avui un volum importantíssim d’informació, de l’ordre
de 5 milions de dades cada mes, que s’han de gestionar en una base de
dades adequada. L’abast de dades històriques de la XEMA el mes de
març del 2011 és d’uns 400 milions de registres.
Les dades de la XEMA són difoses a través de la pàgina web de l’SMC
www.meteo.cat en temps real, amb possibilitat de consultar també
dades de temps passat i diversos productes en què són utilitzades, com
ara notes informatives, informes de temps passat, butlletins climàtics o
els anuaris de dades meteorològiques.
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