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1. PRESENTACIÓ
Amb la posada en marxa, l’any 2003, de la xarxa de detecció de descàrregues elèctriques
atmosfèriques (XDDE), el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va poder disposar d’una
eina per al seguiment de tempestes en temps real. La incorporació de la XDDE com a eina
bàsica en les tasques de predicció i vigilància, juntament amb les imatges de satèl·lit i els
productes del radar meteorològic, ha permès millorar el coneixement del cicle de vida de les
tempestes, així com de la probabilitat d’aparició de fenòmens de temps sever.
Per tal d’aprofitar millor la informació que aporta la xarxa de radars meteorològics i el
sistema de detecció de llamps, l’Equip de Teledetecció va desenvolupar un mètode de
seguiment de tempestes i d’anàlisi del seu cicle de vida. El mètode integra ambdues fonts
d’informació per realitzar-ne un seguiment en el temps i una predicció a molt curt termini
(nowcasting). Aquest mètode es descriu i s’analitza a la nota d’estudi de l’SMC número 72
(Rigo et al., 2008).
Si bé la utilitat meteorològica de conèixer l’activitat elèctrica atmosfèrica és evident, el
registre dels llamps té interès en altres àmbits. El fet de poder visualitzar en temps real
l’ocurrència de llamps, la seva localització i la direcció de desplaçament de les tempestes
pot ser de gran ajuda a l’hora d’activar protocols d’actuació per prevenir danys causats per
llamps en infraestructures o en la indústria, per incendis forestals, etc. En el cas d’activitats
d’oci a l’aire lliure (parcs d’atraccions, camps de golf, etc.), aquesta informació es té en
compte a l’hora de valorar una possible suspensió preventiva de l’activitat.
Els llamps no només causen problemes elèctrics, incendis i desperfectes a edificis, sinó que
també poden causar la mort de persones, per impacte directe o proper. Segons dades del
Departament de Salut (2011), en el període 1975-2008 es van registrar 20 defuncions per
impacte de llamp a Catalunya. D’altra banda, a l’Estat espanyol, actualment s’estima que el
nombre de persones mortes en un any i per aquesta causa se situa entre 7 i 8 de mitjana, si
bé als anys quaranta del segle XX, la gran quantitat de persones que treballaven
habitualment a l’aire lliure va donar lloc a puntes de fins a 140 morts en un any (AyalaCarcedo et al., 2004).
Amb la voluntat de donar servei a l’Administració, a les institucions de caràcter públic o
privat i a la població en general, l’SMC va crear el 2004 una base de dades de llamps. A
mesura que aquesta base de dades ha anat acumulant informació, s’ha pogut donar
resposta a preguntes com ara a quines zones de Catalunya cauen més llamps, a quina hora
es dóna la màxima activitat, etc.
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Si bé l’SMC ja publica, a través de l’anuari de dades meteorològiques, els registres de
llamps de cada any, l’anàlisi conjunta de 5 anys de dades (2004-2008) constitueix una
primera aproximació climàtica dels llamps a Catalunya, de la qual s’ocupa aquesta nova
nota d’estudi del Servei Meteorològic de Catalunya.
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2. INTRODUCCIÓ
La finalitat de la present introducció a la nota d’estudi és la de revisar els conceptes bàsics
que els autors han considerat rellevants perquè els lectors disposin del context necessari per
interpretar correctament l’anàlisi que s’hi desenvolupa posteriorment.

2.1. Convecció i electricitat atmosfèrica
Una de les conseqüències de la convecció atmosfèrica és l’electrificació dels núvols de
tempesta. Durant el creixement d’aquests núvols es produeix una separació de la càrrega
elèctrica, que s’acumula en diversos estrats. L’estructura elèctrica del núvol de tempesta
s’ha estudiat força al llarg del segle XX. El primer model conceptual establia un dipol en la
vertical del núvol amb un centre de càrrega negativa a la part baixa del núvol i un centre de
càrrega positiva, més difús, a la part alta. Més endavant, es va afegir a la base del núvol un
tercer estrat positiu, i es va establir un model tripolar (consulteu-ne detalls a Williams, 1989).
Avui dia, aquest model amb tres centres de càrrega continua sent vàlid per descriure una
tempesta aïllada, però també és cert que queda sobrepassat quan s’estudien sistemes
convectius de més envergadura. El coneixement actual de la distribució vertical de càrrega
elèctrica en una tempesta (per exemple, Stolzenburg i Marshall, 2009) es pot resumir amb
els punts que s’exposen a continuació. Així mateix, la figura 1 en mostra una representació
esquemàtica.
– El núvol de tempesta presenta 3 capes principals on s’acumula la càrrega elèctrica, en què
s’alterna la polaritat. La negativa de més envergadura se situa típicament entorn de la
isoterma –20 °C, mentre que la principal positiva es troba per sobre d’aquesta (isoterma de
–40 °C). La tercera capa positiva, relativament més feble, és a la base del núvol. D’altra
banda, els models actuals afegeixen una capa negativa a la part més elevada del núvol.
– A la regió del núvol on hi ha el flux ascendent de la convecció hi ha els 4 estrats de
càrrega presentats anteriorment, mentre que la regió fora d’aquest flux ascendent pot
presentar fins a 6 estrats que van alternant la polaritat. Aquesta distribució en 6 estrats es
pot fer extensible a les zones estratiformes dels sistemes convectius.
– Les capes tendeixen a tenir una estratificació horitzontal: la seva extensió és molt més
destacada en l’eix horitzontal que en l’eix vertical. Aquesta diferència encara és més
acusada en les zones estratiformes.
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Figura 1. Model conceptual de l’estructura elèctrica d’un núvol de tempesta en fase de maduresa. La
zona de corrents ascendents (dreta) presenta típicament 4 zones de concentració de càrrega (+
positiva, – negativa). La zona fora dels corrents ascendents (esquerra) presenta típicament 6
estrats d’acumulació de càrrega. Els valors de l’esquerra representen els nivells on es troben
les isotermes de 0 °C, –20 °C i –40 °C. Adaptada de Stolzenburg i Marshall, 2009.

2.2. Activitat elèctrica atmosfèrica
Els núvols de tempesta presenten un desenvolupament vertical força considerable: el cim
del núvol arriba fins a la tropopausa, que es troba a altituds de 10 quilòmetres o més. Al llarg
de la seva ascensió, les partícules que formen el núvol canvien d’estat, de mida i de
densitat, col·lideixen i s’agreguen entre si. Aquests processos comporten un intercanvi de
càrregues elèctriques entre partícules, i els diferents hidrometeors que componen el núvol
de tempesta finalment tenen propietats elèctriques diverses. A més, aquestes propietats
depenen de la temperatura ambient, que presenta un gradient important i que pot variar
entre els 10 i els 20 °C de la base del núvol i els –50 i –60 °C del seu cim.
Els mecanismes d’electrificació d’un núvol, basats en l’intercanvi de càrregues elèctriques
entre partícules, avui dia continuen sent motiu d’estudi, ja que encara no són perfectament
coneguts. Les teories formulades fins ara s’ocupen d’alguns dels processos que intervenen
en l’electrificació, però manca una teoria general capaç d’explicar l’elevada electrificació que
hi ha en un núvol de tempesta (consulteu-ne detalls a MacGorman i Rust, 1989). Les
principals teories són les següents:
Teoria de la convecció: els forts corrents ascendents dels processos convectius transporten
càrregues positives de la superfície cap a les parts més altes del núvol. D’altra banda, els
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corrents descendents de la part externa del núvol transporten càrregues negatives a parts
inferiors del núvol. Es forma, així, una estructura dipolar, amb càrregues negatives a la part
baixa i positives a la part alta del núvol (figura 2.a).
Teoria de la precipitació: la transferència de càrrega elèctrica es produeix en els xocs entre
partícules de precipitació polaritzades. Les col·lisions fan que les partícules d’aigua
descendents es carreguin negativament, mentre que els cristalls de gel ascendents es
carreguen positivament (figura 2.b).
Teoria no inductiva: també es basa en les col·lisions entre partícules, però a diferència de la
teoria de la precipitació, la polaritat de la càrrega transmesa depèn de la temperatura
ambient. Amb aquesta teoria es pot explicar el model de núvol tripolar, on hi ha càrregues
positives en les zones inferiors del núvol. Mentre que per sota d’una temperatura de –10 °C
(altures de més de 6-7 km) les partícules de gel es carreguen negativament, en zones del
núvol de menys altura les partícules es carreguen positivament (figura 2.c).

(a)

(b)

(c)

Figura 2. Esquema de les teories d’electrificació dels núvols de tempesta, (a) teoria de la convecció,
(b) teoria de la precipitació i (c) teoria no inductiva. Adaptada de MacGorman i Rust, 1989.

Quan el camp elèctric és prou intens, s’origina una descàrrega elèctrica que actua com a
pont entre diferents regions de càrrega, dins del núvol o bé entre el núvol i la superfície
terrestre. En el primer cas es parla d’una descàrrega núvol-núvol (intra-cloud o cloud
lightning, en anglès), en el segon cas s’anomena descàrrega núvol-terra (cloud-to-ground).
Aquests dos tipus de descàrrega es representen esquemàticament a la figura 3.
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(a)

(b)

Figura 3. (a) Representació esquemàtica d’un llamp núvol-núvol i (b) d’un llamp núvol-terra sobre el
model conceptual de l’estructura elèctrica d’un núvol de tempesta. Adaptada de Stolzenburg i
Marshall, 2009.

2.3. Breu descripció del llamp
Els llamps núvol-núvol (d’ara endavant, NN) són descàrregues elèctriques que connecten
les diverses zones de càrrega oposada dins d’un mateix núvol de tempesta, o entre núvols
propers, si bé el primer cas és el més freqüent. S’acostumen a generar entre les dues
regions principals de càrrega (figura 3.a), tot i que poden aparèixer en qualsevol zona del
núvol on el camp elèctric sigui prou elevat. La seva velocitat de propagació s’estima entorn
dels 105 m s-1, amb predomini de la component horitzontal sobretot en les zones més
estratiformes, on els llamps NN poden recórrer distàncies de desenes de quilòmetres.
Els llamps núvol-terra (d’ara endavant, NT) són descàrregues elèctriques que connecten els
núvols amb la superfície terrestre (figura 3.b). En general, els llamps NT s’han estudiat molt
més que no pas els NN, pels danys que ocasionen. Ara bé, en el camp de la meteorologia,
ambdós tipus de llamps són interessants. Els llamps NN aporten més informació sobre el
cicle de vida de les tempestes (inici de la tempesta, creixement, estat de maduresa,
dissipació) que no pas els NT i, per tant, són rellevants en les tasques de vigilància de
situacions meteorològiques de perill. Algunes de les seves característiques són les
següents:




Acostumen a ser els primers a aparèixer quan el núvol de tempesta comença a
generar llamps.
De mitjana, de cada 6 llamps 5 són NN i 1 NT, tot i que aquesta proporció es troba
condicionada per les dimensions, l’estat de maduresa i la intensitat de la tempesta.
La detecció del seu recorregut en l’horitzontal, afegit al punt anterior, fa que la
representació en un sistema d’informació geogràfica dels llamps NN permeti una
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estimació més acurada de l’extensió d’una tempesta, enfront de la representació
puntual que es pot realitzar d’un llamp NT.
Aquest seguit de característiques dels llamps NN s’aprofiten en l’operativa diària a l’SMC per
al seguiment de tempestes, l’anàlisi del seu cicle de vida i la predicció a molt curt termini
(nowcasting). La nota d’estudi número 72 de l’SMC (Rigo et al., 2008) s’ocupa d’aquests
aspectes.
Pel que fa al llamp NT, es pot definir com una descàrrega elèctrica transitòria d’elevada
intensitat i de curta durada, entre el núvol de tempesta i la superfície terrestre. El llamp NT
engloba una sèrie de processos que s’esquematitzen a la figura 4. Després de la ruptura (A)
s’inicia un traçador descendent (el traçador esglaonat), que, a través d’una sèrie de petits
impulsos, va formant la típica estructura ramificada dels llamps (B). A mesura que el
traçador esglaonat s’acosta a terra, se’n forma un d’ascendent (el traçador de connexió).
Ambdós traçadors entren en contacte i es genera la descàrrega de retorn (C). Aquesta
descàrrega, que dura uns 100 microsegons, origina un fort corrent elèctric, el qual escalfa el
canal de la descàrrega, que assoleix temperatures de fins a 30.000 K. Aquest augment
sobtat de la temperatura genera pressions de fins a 10 atm, que comporten una expansió
sobtada del canal, cosa que genera una intensa radiació òptica, així com una ona sonora, el
tro. Si el procés s’acaba aquí, tenim un llamp de descàrrega simple. Sovint, però, es poden
produir més descàrregues (llamp de descàrrega múltiple). Aquestes descàrregues
secundàries (F) són lleugerament diferents de la primera. S’inicien amb un traçador ràpid
(E), que baixa sense pausa pel canal ionitzat de la primera descàrrega (D). S’han arribat a
observar llamps de fins a 15 descàrregues, si bé els llamps més freqüents tenen entre una i
tres descàrregues. El terme multiplicitat fa referència al nombre de descàrregues que
presenten els llamps.

Figura 4. Fases del llamp. (A) Ruptura. (B) Guia esglaonada. (C) Primera descàrrega de retorn. (D)
Canal ionitzat. (E) Traçador ràpid. (F) Segona descàrrega de retorn.

El traçador ràpid (E) no sempre segueix tot el canal ionitzat i es pot bifurcar prop de la
superfície. Per tant, les successives descàrregues d’un mateix llamp poden impactar en
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diversos punts de la superfície terrestre. El temps entre descàrregues successives és d’unes
desenes de mil·lisegons. En termes mitjans, entre descàrregues de retorn sol aparèixer un
corrent continu aproximadament d’entre 100 i 500 amperes i el pic de corrent de la
descàrrega pot arribar fins a uns 200 quiloamperes en pocs microsegons.
Segons la polaritat de la càrrega efectiva1 que el llamp transporta a terra, i segons la direcció
de propagació de la guia inicial, que en alguns casos pot anar de terra cap al núvol, es
poden definir quatre tipus de llamps NT: descendents negatius, descendents positius, i
ascendents també d’ambdues polaritats (figura 5). En la majoria de llamps múltiples totes les
descàrregues tenen el mateix signe, i només en alguns casos hi ha una barreja de
descàrregues negatives i positives en el mateix llamp. Aquests llamps s’anomenen de
polaritat mixta o bipolars.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5. Esquema dels 4 tipus de llamps núvol-terra. Només es representa el traçador inicial de cada
tipus de llamp: (a) llamp descendent negatiu, (b) llamp descendent positiu, (c) llamp ascendent
negatiu i (d) llamp ascendent positiu. Adaptada de Rakov i Uman (2003).

1

Es parla de transport efectiu per indicar que les càrregues individuals no són transportades des del núvol fins a
terra, sinó que el flux d’electrons en una part del canal del llamp activa els electrons de la següent part del canal i
així successivament. Els electrons només es mouen uns metres durant una descàrrega, si bé al final s’acaba
transferint un coulomb o més de càrrega a terra.
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2.4. Antecedents històrics de l’observació de tempestes
La primera sèrie meteorològica de tempestes de la qual es té constància a Catalunya data
de la segona meitat del segle XVIII. A partir del 1780, el Dr. Francesc Salvà i Campillo va
començar a realitzar, al barri vell de Barcelona, una descripció qualitativa dels vents i del
temps o l’estat del cel en què anotava, tres cops al dia, si hi havia observat o no tempesta,
llamps o trons llunyans (figura 6).

Figura 6. Taula d’observacions meteorològiques realitzades pel Dr. Francesc Salvà a Barcelona,
corresponent a l’agost del 1781. En la secció de «Vientos y estado del cielo», s’anotava la
presència de pluja, llamps i trons.

Els seus deixebles, Pere Vieta i J. R. Campaner, van continuar amb la mateixa metodologia
d’observació fins a mitjan segle XIX, quan van començar a aparèixer els primers
observatoris oficials, que a Catalunya es van articular entorn de la Granja Experimental de
Barcelona (coordinada per la Diputació Provincial de Barcelona). Posteriorment, la Diputació
va crear la Xarxa Meteorològica de Catalunya i Balears, que tenia entre els seus objectius
l’observació precisa de les tempestes. Els fulls d’observació que mensualment omplien els
observadors tenien una secció especialment dedicada a aquesta comesa (figura 7). La
finalitat era tenir el màxim d’informació sobre la tipologia d’aquest fenomen i determinar
possibles comportaments habituals que en permetessin la predicció.
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Figura 7. Apartat destinat a l’estudi de les tempestes que apareixia al revers del full d’observacions
meteorològiques del novembre del 1903, en aquest cas de l’observatori de Terrassa. Xarxa
Meteorològica de Catalunya i Balears, Diputació Provincial de Barcelona. Font: Fons Històric de
l’SMC, SMC‐211‐D/38.

Altres localitats que durant aquesta època van començar a incorporar les primeres
observacions sistemàtiques van ser Girona el 1884, Sabadell el 1896, l’Observatori de l’Ebre
el 1910 i l’Observatori Fabra de Barcelona el 1917.
Durant les dues primeres dècades del segle XX, la tasca de coordinació i d’impuls de la
xarxa d’observacions va passar a mans de Rafael Patxot primer, i a la Societat Astronòmica
de Barcelona posteriorment. En ambdós casos, es va intentar donar continuïtat a les
observacions iniciades per la Granja Experimental, i per aquest motiu es van transmetre
instruccions perquè s’anotessin els dies en què s’havia produït el meteor «tempesta»
acompanyant la precipitació. En aquesta tasca també es va intentar involucrar les primeres
companyies elèctriques que es començaven a establir als Pirineus.
Totes aquestes dades es van començar a analitzar entre la fi del segle XIX i el
començament del segle XX en forma de breus resums de tipus estadístic. Per exemple,
Eduardo Lozano (1895) va estudiar les tempestes observades a l’àrea de Barcelona entre
els anys 1891 i 1892.
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Però va ser amb la creació del Servei Meteorològic de Catalunya, l’any 1921, quan es va
donar un nou impuls a la xarxa d’observatoris. Al mateix temps, es van afavorir els primers
estudis que incorporaven aspectes relacionats amb les característiques i la tipologia de les
tempestes. L’any 1923 Eduard Fontserè, director del Servei Meteorològic de Catalunya, en
les seves «instruccions meteorològiques per als observadors rurals», ja va establir unes
directrius perquè els observadors recollissin les seves observacions de manera metòdica i
sistemàtica.
Quadre 1. Extracte referent a l’observació de tempestes de les instruccions meteorològiques de
Fontserè per als observadors rurals

Observació de les tempestes.– (...) És de gran interès seguir llur moviment a través del país. D’aquestes
tempestes n’hi ha de produïdes pels cops de calor; solen ésser reduïdes d’extensió, i viatgen en direccions un
xic rutinàries que depenen de la topografia de cada comarca. Unes altres estan relacionades amb les grans
depressions, i apareixen gairebé sempre per ponent poques hores després de les pluges generals. És difícil que
un observador isolat distingeixi les unes de les altres; aquest afer i els estudis consegüents resten encarregats
als centres meteorològics en vista de les dades de conjunt.
El Servei Meteorològic de Catalunya facilita als observadors unes targetes postals expresses per a
l’observació de les tempestes; (...) que porta el següent qüestionari:
Tempesta del dia: ................
Abans de la tempesta: 1. Lloc d’observació................... – 2. Aspecte del cel.....................
(...)
Durant la tempesta:
8. Hora del primer tro.........................
– 9. Hora de començar la pluja............
(...)
Després de la tempesta: 22. Punt per on se’n va la tempesta...............................
(...)

Entre aquests estudis, hi ha el de Quintana (1930) sobre les tempestes de la capital de la
Garrotxa. A partir de dades recollides pels observadors Ramon i Antoni Bolós (pare i fill, de
formació farmacèutics) i els pares caputxins que tenien cura d’una estació meteorològica de
la Divisió Hidràulica del Pirineu oriental, l’autor va realitzar un breu però precís resum (18821935) de la freqüència de les tempestes, la seva distribució horària, el seu origen geogràfic i
la seva trajectòria (figura 8). Va determinar que l’estació amb una freqüència més elevada
de dies amb tempesta a Olot era l’estiu, seguit de la primavera, la tardor i, en darrer lloc,
l’hivern. Pel que fa a la distribució horària, i malgrat que només va poder consultar les dades
de 30 episodis, la mitjana de l’hora d’inici de les tempestes eren les 13.30 hores i, segons
afirma el mateix Quintana, es va observar una acumulació vespertina de les tempestes
durant l’abril i el juliol, tot i que en la resta de mesos el període més actiu es trobava entre
les 13.00 i les 16.00 hores.
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Finalment, també es va realitzar una anàlisi de les trajectòries que va permetre identificar la
zona compresa entre les muntanyes de Bassegoda i el massís del Puigsacalm com l’àrea
d’on provenien la majoria de tempestes que arribaven a la ciutat d’Olot (moltes de les quals
tenen l’origen a les valls del Ripollès) i que posteriorment es desplaçaven cap a llevant per la
vall de Santa Pau o bé es desviaven cap a ponent entre Collsacabra i Santa Magdalena.
Malgrat això, també va considerar que hi havia altres tempestes que tenien una trajectòria
més erràtica, a causa del seu origen més local o bé pel fet que estaven associades a
condicions de caràcter més sinòptic.

Figura 8. Itineraris de les tempestes a través de la comarca d’Olot. Figura adaptada de Quintana
(1930).

Actualment, l’SMC porta a terme un projecte per a la creació d’una base de dades climàtica
de Catalunya (Prohom i Herrero, 2008) on s’inclouen, entre altres variables, les sèries
observacionals de «dies de tempesta». Les sèries més completes són les de l’Observatori
de l’Ebre i les de l’Observatori Fabra, amb 982 i 92 anys de dades, respectivament (figures 9
i 10). A l’Observatori de l’Ebre s’hi registra una mitjana anual de 26 dies de tempesta, amb
un màxim d’activitat elèctrica entre el final de la dècada dels quaranta i el començament de
la dels cinquanta. En canvi, a l’Observatori Fabra el valor mitjà anual es redueix fins als 17
dies, i la dècada amb més activitat és la dels setanta.

2

L’any 1938 no es realitzaren observacions.

14

Aproximació a la climatologia de llamps a Catalunya

OBSERVATORI DE L'EBRE, Roquetes
Dies de tempesta (1910-2008)
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Figura 9. Dies de tempesta registrats a l’Observatori de l’Ebre en el període 1910-2008. La línia
correspon a la mitjana mòbil de 10 anys.
OBSERVATORI FABRA, Barcelona
Dies de tempesta (1917-2008)
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Figura 10. Dies de tempesta registrats a l’Observatori Fabra de Barcelona en el període 1917-2008.
La línia correspon a la mitjana mòbil de 10 anys.
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2.5. Teledetecció de l’activitat elèctrica atmosfèrica
2.5.1. Fonaments
L’estudi sistemàtic de l’electricitat atmosfèrica va començar a mitjan segle XVIII, amb la
constatació que els núvols de tempesta estaven electrificats. D’aquests primers experiments,
en van derivar els primers parallamps. El següent salt qualitatiu en l’estudi dels llamps va
tenir lloc a les acaballes del segle XIX, quan la fotografia i l’espectroscòpia es van incorporar
com a eines de diagnosi. Amb aquestes tècniques es va poder començar a desglossar el
llamp i estudiar-ne les diferents etapes, com la guia esglaonada, i constatar també que els
llamps poden contenir diverses descàrregues consecutives. A l’inici del segle XX es va
començar a estudiar la component elèctrica del llamp, i van aparèixer també les primeres
teories sobre l’electrificació atmosfèrica.
Els primers sistemes de detecció de llamps també daten de començament del segle passat,
i la seva evolució va lligada al desenvolupament de les telecomunicacions per ones de ràdio.
A Catalunya, la secció elèctrica de l’Observatori de l’Ebre disposava d’un ceraunòmetre
(figura 11) per registrar el nombre de llamps amb un abast de 300 km. Probablement aquest
va ser el primer sensor per a la caracterització remota de llamps instal·lat a Espanya, ja que
hi ha referències de mesures que daten del 1904 (Garcia-Mollà, 1910).

Figura 11. Ceraunòmetre de la secció elèctrica de l’Observatori de l’Ebre (1908). Gentilesa de Joan
Miquel Torta, Observatori de l’Ebre.
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Amb tot, el ceraunòmetre mesurava la presència de llamps a les proximitats, però no servia
per localitzar-los. El primer sistema dissenyat específicament per localitzar els llamps data
dels anys vint (Watson-Watt i Herd, 1926), i es basa en l’observació simultània d’un mateix
llamp des de diversos sensors, allunyats entre si. Així, cada sensor detecta els llamps des
d’un angle diferent i mesura l’azimut del senyal rebut de la descàrrega a partir de dues
antenes de quadre perpendiculars entre si. Un cop determinats els diferents azimuts se’n pot
obtenir una localització per triangulació. Aquest tipus de sistemes, que operaven en
freqüències entorn dels 10 kHz, es van generalitzar durant la Segona Guerra Mundial
(Cummins et al., 2000).
Ara bé, es pot dir que els sistemes moderns de mesura i localització remota de llamps no es
van començar a desenvolupar de manera industrial fins als anys setanta (Krider et al., 1976),
i van estar relacionats amb els importants avenços en electrònica i computació que van tenir
lloc en aquesta dècada. Aquests sistemes es basen a mesurar les característiques
electromagnètiques dels diferents processos físics que componen el llamp. Els sistemes
multisensor passen a cobrir àrees cada cop més extenses, i els avenços en les
telecomunicacions també fan possible que les dades es processin en temps quasi-real. En el
moment que aquestes xarxes de detectors passen de cobrir petites àrees sensibles, com pot
ser una base de llançament aeroespacial, a àrees més extenses, es converteixen en una
eina molt útil per a la vigilància meteorològica. L’últim salt qualitatiu en la precisió d’aquests
sistemes s’aconsegueix amb la incorporació de la tecnologia GPS (global positioning
system) als detectors, ja que permet una mesura molt precisa del temps de rebuda del
senyal del llamp.

2.5.2. Freqüències de detecció
Les descàrregues elèctriques atmosfèriques emeten radiació electromagnètica en un ampli
rang de l’espectre (ones de ràdio, microones, llum visible, etc.). Aquest ampli ventall
d’emissions ha afavorit el disseny de diversos sistemes de detecció, tot i que la majoria es
basen en les emissions de ràdio. Aquestes ones són significatives en el rang que va d’1 Hz
a gairebé 300 MHz, i són detectables a distàncies considerables.
Els sistemes multidetector moderns que treballen en el rang de la radiofreqüència utilitzen
majoritàriament tres regions de l’espectre:
•

VLF (very low frequency, ‘freqüència molt baixa’).

•

LF (low frequency, ‘freqüència baixa’).

•

VHF (very high frequency, ‘freqüència molt alta’).

Les descàrregues núvol-núvol generen bàsicament emissions en VHF. Concretament, la
radiació en VHF prové dels processos de ruptura, els quals tenen dimensions de desenes a
centenars de metres. D’altra banda, els corrents que viatgen entre la base del núvol i el terra
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(les descàrregues de retorn dels llamps NT) generen principalment emissions en els rangs
de la LF i la VLF. En aquestes freqüències, els camps de radiació de les descàrregues de
retorn són considerables, a causa de la llargada del canal de transmissió núvol-terra i dels
elevats corrents de pic d’aquestes descàrregues.
A continuació es descriu el principi de funcionament del sistema de detecció i localització de
llamps del Servei Meteorològic de Catalunya. Al final de la nota d’estudi es pot trobar un
annex on es detallen les tècniques de detecció de llamps que treballen en els rangs de
l’espectre de VLF, LF i VHF.

2.6. XDDE: la xarxa de detecció de llamps de l’SMC
2.6.1. Principi de funcionament
L’any 2003 el Servei Meteorològic de Catalunya va posar en marxa la xarxa de detecció i
localització de descàrregues elèctriques atmosfèriques (d’ara endavant, XDDE), composta
per tres detectors (model SAFIR). La particularitat d’aquest sistema és la de localitzar tant
els llamps NN com els NT, enfront de la majoria de sistemes d’arreu d’Europa, que només
localitzen els llamps NT. Els detectors SAFIR es componen de tres sensors diferents: una
antena amb cinc dipols que treballa en el rang de la VHF, una antena de camp elèctric a la
banda LF i un receptor de GPS. L’antena de VHF detecta els processos de les descàrregues
elèctriques (o ruptures) en el núvol. Si aquesta descàrrega finalment es propaga a terra,
l’antena de baixa freqüència detecta i caracteritza el senyal de la descàrrega núvol-terra
(figura 12). Aquests sensors estan sincronitzats amb un receptor de GPS, per tal de poder
assignar a cada registre el temps universal de la seva recepció amb una precisió de
nanosegons.
Els registres de cada detector s’envien en temps real al processador central, que s’ocupa
d’integrar les dades i de discriminar el senyal que correspon als llamps. Posteriorment, es
calcula la localització geogràfica de cada llamp fent servir la tècnica interferomètrica (Lojou
et al., 2009). Aquesta tècnica utilitza la diferència de fase del senyal, rebut pel conjunt de
cinc antenes VHF, per determinar l’azimut en què es troba la font emissora respecte del
detector. Aquest mètode requereix un mínim de tres detectors que mesurin l’azimut d’un
mateix llamp per poder localitzar la descàrrega per triangulació amb certa precisió. D’altra
banda, els registres de l’antena de camp elèctric permeten estimar certes característiques
elèctriques de la descàrrega de retorn NT, com la polaritat i el corrent de pic.
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Figura 12. Esquema del funcionament dels dos sensors (VHF i LF) integrats a les estacions que
configuraven la XDDE. El sensor VHF (esq.) detecta les emissions dels llamps núvol-núvol
(1, 2), així com el punt d’inici de la descàrrega a terra (2). El sensor de LF detecta les
característiques elèctriques de la descàrrega de retorn del llamp núvol-terra.

2.6.2. Configuració de la XDDE (2003-2008)
La XDDE estava formada al començament per tres detectors, ubicats als municipis de
Begues (el Baix Llobregat), de Castellnou de Seana (el Pla d’Urgell) i de Muntanyola
(Osona). Aquesta distribució permetia proporcionar una bona cobertura a tot Catalunya, i
obtenir una precisió en la localització dels llamps d’entre 1 i 3 quilòmetres. Després de
quatre anys de funcionament, l’any 2007 es va decidir millorar les prestacions del sistema
afegint-hi un quart detector, que es va instal·lar a Amposta (el Montsià). La finalitat d’aquesta
ampliació, més que augmentar l’àrea de cobertura, fou la de reduir les hores sense servei. El
nombre mínim de detectors per obtenir dades amb una qualitat acceptable és de tres i, per
tant, en un sistema amb tres detectors, les avaries que afectaven un detector comprometien
la qualitat de les dades del conjunt del sistema.
D’altra banda, amb la instal·lació del detector d’Amposta, es va iniciar una actualització de
tots els detectors de la XDDE. Amb els anys la tecnologia d’aquest tipus de detectors ha
anat evolucionant, i a Amposta ja es va instal·lar un detector de nova generació, el LS8000
(figura 13). Posteriorment es van substituir els detectors SAFIR pels LS8000, una
actualització que es va completar el 2009. Aquesta actualització també va incloure el canvi
de processador central. Aquest conjunt de canvis han comportat una millora en les tècniques
de càlcul, que ha permès augmentar la precisió de la localització dels llamps. Els algorismes
de localització del nou processador central fan servir una tècnica que combina l’azimut del
senyal rebut amb el temps d’arribada d’aquest senyal. La tècnica TOA (temps d’arribada, de
l’anglès time of arrival) localitza el llamp a partir del temps d’arribada de l’ona que emet el
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llamp. Si en diversos detectors, separats entre si, es prenen mesures de l’instant de temps
en què es rep el senyal característic del llamp, se’n pot inferir la localització a partir de les
diferències de temps registrades. Aquestes tècniques s’expliquen amb més detall a l’annex.

Figura 13. Detector de llamps de l’SMC ubicat a prop d’Amposta.

La figura 14 mostra la localització dels detectors de la XDDE, així com una estimació teòrica
de la capacitat de detecció, o eficiència, de la xarxa. L’eficiència de detecció es defineix com
la fracció de llamps que són detectats pel sistema. Segons el fabricant, l’eficiència nominal
del sistema de localització de llamps de l’SMC és del 90%. Com es pot veure a la figura,
l’eficiència disminueix amb la distància als detectors, i es troba condicionada per la
topografia del territori. Ara bé, per tal d’establir l’eficiència real del sistema, és convenient
realitzar-ne una verificació amb dades reals. Per aconseguir aquestes dades, l’SMC va
encarregar al Departament d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya
la realització de dues campanyes de mesura, que van tenir lloc els estius del 2004 i del
2005. Durant aquests períodes es van enregistrar i analitzar més de 2.900 llamps NT a
diferents punts del territori, i els resultats van situar el nivell d’eficiència real del sistema
entre el 83 i el 98% (Montanyà et al., 2006; Pineda i Montanyà, 2009).
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Figura 14. Disposició dels quatre detectors i estimació teòrica de l’eficiència de detecció de la
XDDE.
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3. ACTIVITAT TEMPESTUOSA A CATALUNYA
Aquest capítol s’ocupa d’analitzar l’activitat tempestuosa del període 2004-2008 per al
conjunt de Catalunya. En aquesta anàlisi es fan servir bàsicament dues variables, el nombre
de llamps NT i els dies de tempesta. En aquest capítol es considera dia de tempesta (DT)
aquell en el qual, per al conjunt de Catalunya, es registra com a mínim un llamp NT.

3.1. Zona d’estudi i dades disponibles
La zona de cobertura de la XDDE inclou una part del sud de França, d’Aragó i del País
Valencià, així com una part del mar Balear. Ara bé, en l’anàlisi estadística que es
desenvolupa a continuació només es té en compte Catalunya, així com la zona de mar que
es representa a la figura 15. La quadrícula de 20 x 20 quilòmetres que també es representa
a la figura es fa servir per a l’anàlisi de la distribució espacial dels llamps que es presenta en
el capítol següent.

Figura 15. Àrea d’estudi. La zona de mar que es fa servir per comparar les diferències mar-terra és la
que apareix en blau a la figura. D’altra banda, la quadrícula de 20 x 20 quilòmetres s’utilitza en
l’anàlisi de la distribució espacial dels llamps a Catalunya.
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3.2. Trets característics
A continuació es presenta un resum dels trets característics més destacats dels dies de
tempesta (DT) i dels llamps NT enregistrats a Catalunya en els 5 anys analitzats:
•
•
•

•

•

•

A Catalunya es van enregistrar, de mitjana, més de 87.000 llamps a l’any, els quals
es van distribuir en una mitjana de 129 DT (1 dia de cada 3).
El 80% dels llamps de tot l’any es van concentrar en només 23 DT.
El 95% dels llamps anuals es van registrar majoritàriament durant el semestre maigoctubre, tot i que els dos mesos amb més activitat van ser el juliol i l’agost, que van
concentrar el 50% dels llamps.
A Catalunya hi va haver dies de tempesta durant tots els mesos de l’any, si bé la
mitjana mensual en el període de gener a març i de novembre a desembre va ser de
només 4 dies, mentre que per al període d’abril a octubre va ser de 16.
Durant el període d’estudi, el dia amb màxima activitat va ser el 15 d’agost del 2006,
en què es van enregistrar gairebé 28.000 llamps, 10.400 dels quals van caure sobre
Catalunya i 17.600 sobre el mar (figura 16).
El 50% dels llamps observats van presentar més d’una descàrrega de retorn. La
multiplicitat (nombre de descàrregues per llamp) va ser, de mitjana, de 2,1, tot i que
es van enregistrar llamps que van presentar fins a 15 descàrregues.

Figura 16. Representació dels llamps NT del 15 d’agost del 2006, dia amb el registre màxim assolit
per la XDDE en el període 2003-2008. Hores en temps universal.

23

Aproximació a la climatologia de llamps a Catalunya

La taula 1 presenta els registres anuals del període analitzat. Es pot observar que hi ha
diferències importants entre anys: l’any 2006 va ser especialment actiu en dies de tempesta i
nombre de llamps (un 160% respecte de la mitjana), mentre que el 2007 i el 2008 van
presentar registres de poc més del 60% respecte de la mitjana interanual.

Taula 1. Resum dels registres de la XDDE corresponents al període 2004-2008

Dies de tempesta
Llamps núvol-terra
Nre. dies en els quals s’acumulen
el 80% llamps NT anuals
Llamps NT registrats a Catalunya
en el dia del màxim anual
(dia/mes)
Multiplicitat (descàrregues per llamp)
Núvol-núvol / núvol-terra

2004
126
86.519

2005
129
96.100

2006
147
145.440

2007
120
53.125

2008
121
55.397

Mitjana
129
87.316

25

21

29

23

17

23

10.720
(04/08)

7.538
(18/08)

10.389
(15/08)

7.135
(06/08)

6.874
(27/06)

2,1
4,5

2,1
5,3

2,1
4,6

2,1
3,9

2,0
5,4

2,1
4,7

L’elevat nombre de dies de tempesta anuals, 129 per al conjunt de Catalunya, posa de
manifest que les tempestes són freqüents a Catalunya, si bé en la majoria de dies són
testimonials i molt locals. En canvi, si es considera el nombre de dies en els quals
s’acumulen el 80% de llamps de tot l’any, es representen millor els dies de tempesta en els
quals hi va haver activitat destacada. Per a Catalunya, aquest paràmetre presenta una
mitjana de 23 dies per al període de 2004 a 2008.
Tal com s’ha comentat anteriorment hi ha molts dies a l’any en els quals al final es
desenvolupa alguna tempesta, tot i que en la majoria dels casos el nombre de llamps no és
elevat. Aprofundint en aquesta anàlisi, la figura 17 presenta el nombre de DT, agrupats en
intervals segons el nombre de llamps. El màxim nombre de DT correspon a l’interval 10-100
llamps NT, però també es registren valors elevats en el tram anterior (1-10 llamps) i en el
posterior (entre 100-500 llamps). En canvi, per sobre de 500 llamps, el nombre de DT
disminueix significativament. En el període de 2004 a 2008, hi va haver 111 dies amb més
de 1.000 llamps, que representen un 6% dels DT. D’altra banda, hi ha 19 dies de tempesta
amb més de 5.000 llamps i dos dies amb més de 10.000, que corresponen al 4 d’agost del
2004 i al 15 d’agost del 2006.
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Figura 17. Distribució de dies de tempesta (DT) amb un determinat nombre de llamps a Catalunya,
corresponent al període 2004-2008.

La taula 2 desglossa aquests registres per anys, i s’hi pot observar que el 2006 és el que va
enregistrar un nombre de DT més elevat, en tots els intervals. Durant aquest any hi va haver
fins a 7 dies amb registres superiors als 5.000 llamps. Per contra, el 2008 és el que va
presentar menys DT en gairebé tots els intervals.
Taula 2. Dies de tempesta (DT) per any on se supera un cert llindar del nombre
de llamps enregistrats a Catalunya (període 2004-2008).

2004
2005
2006
2007
2008
Mitjana

>500
37
35
49
28
20
34

>1.000
23
22
37
15
14
22

>2.500
10
13
21
5
7
11

>5.000
2
6
7
2
2
4

>10.000
1
0
1
0
0
0

Atès que un sol dia de tempesta pot arribar a representar més del 10% dels llamps de tot un
any, la presència o no d’episodis de certa magnitud en un any concret condiciona el nombre
final de llamps de tot l’any. Si s’ordenen els dies de tempesta de major a menor activitat i es
calcula el percentatge acumulatiu dels llamps (figura 18), es pot observar, per exemple, que
el 50% dels llamps es concentren en només el 6% dels DT, un fet estretament relacionat
amb els intensos episodis de llamps que es reprodueixen durant l’estiu, malgrat que
representen un nombre reduït de DT en el còmput anual. També s’hi pot observar que el
90% dels llamps es concentren en el 25% dels DT, un percentatge que puja al 98,5% si es
considera la meitat dels dies de tempesta.
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Figura 18. Distribució de freqüències acumulades de llamps per dies de tempesta (període 20042008).

3.3. Multiplicitat dels llamps
Com ja s’ha vist a la introducció, el llamp sovint es compon d’un seguit de descàrregues
(strokes), separades per desenes de mil·lisegons i que a primera vista no es poden
diferenciar. Quan només té una descàrrega, el llamp s’anomena de descàrrega simple
(single stroke flash), mentre que quan s’hi produeixen diverses descàrregues, llavors el
llamp és de descàrrega múltiple (multiple stroke flash). Dels llamps registrats en el període
2004-2008, el 47% van ser llamps simples i el 53% restant van ser llamps múltiples. La
figura 19 mostra el percentatge de llamps amb diferent nombre de descàrregues. Es pot
observar que a mesura que augmenta el nombre de descàrregues de què es compon un
llamp, se’n redueix la freqüència. Gairebé la quarta part dels llamps registrats en aquests
cinc anys van presentar 2 descàrregues. Els llamps de 3 descàrregues són un 13%; els de
4, un 7%, i els de 5, gairebé un 4%. Els llamps amb més de 5 descàrregues només
representen un 2% del total. En termes generals, es pot fer l’aproximació que en augmentar
una descàrrega per llamp, la freqüència disminueix a la meitat.
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Figura 19. Multiplicitat: distribució percentual dels llamps amb diferent nombre de descàrregues.
Període 2004-2008.

La multiplicitat mitjana per a Catalunya va ser de 2,1 descàrregues per llamp i es mantingué
gairebé constant al llarg dels anys analitzats (taula 1). Per tant, es van registrar dues
vegades més descàrregues que llamps. D’altra banda, si bé en la majoria de llamps, totes
les descàrregues tenen el mateix punt d’impacte (la guia ràpida segueix el mateix camí que
la guia esglaonada, figura 4), hi ha llamps on les descàrregues subsegüents d’un mateix
llamp contacten amb la superfície en un punt diferent del de la primera descàrrega. Es
calcula que el nombre d’impactes és d’entre 1,5 i 1,7 vegades el nombre de llamps
(Diendorfer, 2007).

3.4. Característiques elèctriques dels llamps
Com ja s’ha comentat anteriorment, a banda de localitzar els llamps, els sistemes de
detecció com la XDDE discriminen la polaritat de les descàrregues i en calculen el corrent de
pic. En llamps múltiples, les diferents descàrregues tenen diferents corrents de pic, i en
algun cas també poden presentar ambdues polaritats. En tot cas, el llamp es caracteritza a
partir de la seva primera descàrrega de retorn, tant en la polaritat com en la intensitat. De
l’anàlisi d’aquestes primeres descàrregues de retorn del conjunt de llamps NT del període
2004-2008, es desprèn que el 83% van ser de polaritat negativa i el 17%, de polaritat
positiva. Ara bé, aquests percentatges presenten variacions al llarg de l’any. Es pot observar
a la figura 20 que en els mesos freds el percentatge de llamps amb polaritat positiva
s’incrementa. Aquest augment de NT positius en els mesos freds també s’ha registrat en
altres àrees (per exemple, Orville i Huffines, 2001, als Estats Units d’Amèrica o Rivas
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Soriano et al., 2005, per a la península Ibèrica). Una possible explicació d’això és que les
tempestes d’hivern s’acostumen a formar en ambients amb cisallament, la qual cosa
provoca un desplaçament horitzontal del centre de càrrega positiu respecte del negatiu
(Magono, 1980). Aquesta configuració dels centres de càrrega, juntament amb el menor
desenvolupament vertical de les tempestes en els mesos freds, aproparia el centre de
càrregues positives a terra, un fet que afavoriria els llamps NT de polaritat positiva (figura
21).
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Figura 20. Distribució mitjana mensual dels percentatges de polaritat dels llamps NT. Període 20042008.

Figura 21. Variació de la posició dels centres de càrrega entre tempestes d’estiu i d’hivern. Adaptada
de Magono, 1980.
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Respecte al corrent de pic de la primera descàrrega de retorn, la mitjana per als NT negatius
va ser de –29,3 kA (mediana de –15,2 kA), mentre que per als positius va ser de 28,6 kA
(mediana de 19,1 kA). La figura 22 mostra l’histograma dels corrents de pic (kA) del conjunt
de llamps NT de l’any 2008. En ambdues polaritats, la majoria de llamps presenten corrents
de pic de baixa intensitat. També s’hi observa que com més elevat és el corrent de pic, més
baix és el nombre de llamps. Aquest efecte queda reflectit a les medianes, que com es veia
anteriorment són inferiors a les mitjanes.

Figura 22. Histograma dels corrents de pic en quiloamperes (kA) de la primera descàrrega de retorn
dels llamps de l’any 2008. El signe del corrent es correspon amb la polaritat del llamp.

29

Aproximació a la climatologia de llamps a Catalunya

4. RÈGIM DE TEMPESTES
S’entén com a règim de tempestes la seva distribució espacial i temporal al llarg de l’any. Si
bé el capítol anterior inclou ja aspectes que defineixen aquest règim, estava més enfocat a
fer una anàlisi per al conjunt de Catalunya, sense entrar a valorar-ne els aspectes
geogràfics. El present capítol s’ocupa d’analitzar la dimensió espacial i temporal tant del
nombre de dies de tempesta com del nombre de llamps, corresponent al període 2004-2008.

4.1. Distribució espacial
4.1.1. Consideracions prèvies
Si bé els llamps NT d’un dia de tempesta se solen representar amb punts (o símbols),
cadascun dels quals correspon a un impacte (figura 16), quan es fa una anàlisi estadística
d’àmbit mensual o anual, cal fer servir paràmetres com la freqüència o la densitat d’impactes
per representar la distribució espacial dels llamps. En aquest sentit, cal definir una unitat de
superfície de referència. En el cas de l’anàlisi dels llamps, aquest aspecte és rellevant, ja
que el llamp, com a dada estadística, presenta certes particularitats.
Per a un punt donat, per exemple una estació meteorològica automàtica (EMA), podem
obtenir registres continuats de temperatura, vent, etc. Ara bé, pot ser que en aquest punt
concret en 10 anys no hi caigui cap llamp. Si, per contra, considerem una àrea d’un
quilòmetre quadrat que contingui l’EMA, és possible que ja s’hi registri algun llamp. Amb tot,
pot ser que en el quilòmetre quadrat del costat, per exemple, no hi caigui cap llamp. A
mesura que s’augmentin les dimensions de l’àrea considerada, s’anirà reduint aquesta
variabilitat espacial perquè augmentarà la probabilitat d’un impacte. D’altra banda, aquestes
diferències també quedaran reduïdes en augmentar els anys d’observacions. En l’extrem
oposat, es podria fer el recompte de llamps per al conjunt de Catalunya i fer un càlcul de la
densitat de llamps per quilòmetre quadrat per a tot el territori. Considerant una àrea tant
gran, però, es perdria informació sobre les diferències entre les diferents zones climàtiques
presents a Catalunya, ja que, per exemple, es registren molts més llamps al Ripollès que a
l’Empordà. Per tant, cal buscar-hi un compromís: segons un estudi de Diendorfer (2008), per
poder calcular densitats de llamps amb 5 anys de dades i considerant un rang d’incertesa
del 20% en els resultats, la superfície de referència ha de tenir 16 km de costat com a
mínim.
D’altra banda, les sèries de dies de tempesta registrades pels observadors meteorològics
s’han fet servir tradicionalment per analitzar la distribució espacial de les tempestes. Els
observadors meteorològics anoten com a dia de tempesta (DT) aquell en què senten tronar.
Si bé aquests registres són de caràcter local, fins fa poc temps les anotacions dels
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observadors eren de les poques dades disponibles respecte a l’ocurrència de tempestes. Si
es disposa d’una xarxa d’observadors, amb tècniques d’interpolació es poden obtenir mapes
de nivell ceràunic,3 i per extensió, mapes de densitat de llamps (Ng), segons l’equació que
relaciona dies de tempesta i densitat proposada per Anderson et al. (1984).
Ng = 0,04 DT1,25
Aquests mapes ceràunics s’han fet servir fins avui dia en diverses normatives referents a la
protecció contra els llamps. Amb l’aparició dels sistemes de detecció remota com la XDDE,
s’obtenen registres de gairebé tots els llamps per al territori que cobreix la xarxa, unes dades
que permeten obtenir distribucions espacials molt més acurades, sense la necessitat
d’interpolar com quan s’utilitzaven els registres dels observadors. Un cop les sèries
disponibles comencin a tenir anys suficients per establir valors climàtics, caldrà considerar la
possibilitat d’actualitzar aquestes normatives amb mapes de risc derivats d’aquestes dades,
que representen un salt qualitatiu important en el registre espacial de les tempestes.
A l’hora de definir una graella regular per realitzar el càlcul amb els registres de sistemes de
mesura automàtics, és interessant obtenir resultats comparables en certa manera amb els
que ja existeixen, derivats dels registres dels observadors meteorològics. En aquest sentit,
l’institut meteorològic finès (Tuomi, 2001) aconsella treballar amb unitats de 20 km de costat,
una superfície que ve a correspondre’s amb l’abast auditiu4 de l’observador meteorològic.
Així, doncs, considerant els aspectes esmentats més amunt, els càlculs de «dies de
tempesta» i «densitat anual de llamps» que es presenten a continuació s’han portat a terme
considerant unitats de treball de 20 km de costat.

4.1.2. Dies de tempesta
La figura 23 presenta la mitjana anual dels DT calculats amb les dades de la XDDE, amb la
quadrícula de 20 km de costat que cobreix Catalunya (figura 15). Cal tenir en compte que la
mitjana anual que es presenta s’ha elaborat amb 5 anys de dades i que no es pot garantir
que sigui climàticament representativa.
El nombre màxim anual de DT es localitza a punts de muntanya del terç nord del país,
especialment als Pirineus i als Prepirineus, on els valors són, en general, superiors als 35
dies. Però és al sector més occidental de la serralada pirinenca on s’assoleixen els valors
més elevats de tot el territori català, amb 42 dies de tempesta l’any, malgrat que al vessant
nord de la serralada l’activitat disminueix significativament fins als 30-33 dies. Cal posar de
3

Ceràunic deriva del terme grec χεραυνιζ, que vol dir ‘llamp’.
Les dimensions d’aquestes cel·les coincideixen aproximadament amb la distància en què un observador pot
sentir el tro associat a la presència d’activitat elèctrica atmosfèrica dins la cel·la.

4
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manifest que registres de 40 DT a l’any són valors molt elevats, dels més alts de la península
Ibèrica, ja que valors similars només es registren als Pirineus d’Aragó i al Sistema Ibèric
(província de Terol) (Pérez i Zancajo, 2008).

Figura 23. Dies de tempesta en una quadrícula de 20 x 20 km, mitjana corresponent al període 20042008.

En canvi, al sector del litoral els DT són més homogenis, amb uns 20 dies de mitjana, de
manera que aquesta zona queda definida com la menys activa del país. Entre ambdós
extrems hi ha un ampli sector del territori on els valors es mouen entre 23 i 30 DT. A la
Depressió Central s’enregistren entorn de 25 DT, mentre que a l’extrem sud-oest (interior de
les terres de l’Ebre) els valors són lleugerament superiors, i arriben als 30 DT a la zona dels
Ports. Al mateix temps, també hi ha zones del prelitoral amb tan sols 23 o 24 dies de
tempesta. Aquesta heterogeneïtat respon essencialment a l’efecte orogràfic, tot i que en el
cas de les terres de l’Ebre l’alta activitat tempestuosa respecte al seu entorn respon sobretot
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a l’entorn sinòptic, que facilita l’arribada de tempestes generades a la serralada Ibèrica, més
que a l’escalfament diürn i el forçament orogràfic.

4.1.3. Densitat de llamps
La densitat de llamps (llamps NT km-2 any-1) és un paràmetre d’interès en enginyeria
elèctrica, atès que es fa servir per dissenyar les mesures de protecció enfront dels llamps en
edificis i altres estructures. A la figura 24 es pot observar que les densitats a Catalunya
oscil·len entre un i quatre llamps per km2 i any. Com ja s’ha comentat anteriorment, si bé la
unitat de la densitat és 1 km2, el càlcul es realitza de manera unitària en una superfície de
400 km2, amb una incertesa per sota del 20% respecte al resultat per quilòmetre quadrat.

Figura 24. Densitat de llamps (llamps NT km-2 any-1) en una quadrícula de 20 x 20 km, mitjana del
període 2004-2008.
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Comparant les figures 23 i 24, es pot observar que hi ha certes diferències. El fet que els
màxims de les dues magnituds no coincideixin espacialment porta a interpretar que al
Pirineu occidental hi ha molts dies de tempesta, però que les tempestes que cauen al
Pirineu oriental, tot i que són menys nombroses, tenen una activitat més gran pel que fa a
les descàrregues elèctriques.
La distribució observada a la figura 24 és molt important amb vista al dimensionament de
sistemes de protecció davant del llamp. En una cel·la amb un valor anual de 2 llamps NT, hi
cauen, de mitjana, 2 llamps cada quilòmetre quadrat (1.000.000 m2). A partir d’això podem
deduir que, si no hi hagués punts preferits pel llamp, dins una superfície de 10.000 m2 (una
illa de cases de l’Eixample) hi cauria un llamp cada 50 anys.
En aquest mapa de densitat de llamps NT s’observa que la màxima densitat se situa als
Pirineus, sobretot entre les comarques del Ripollès, Osona i la Garrotxa, i el mínim al nord
de la Costa Brava, cosa que genera un notable gradient de densitat en poc més de 100 km.
També és destacable el fet que el màxim no està situat als Pirineus axials, sinó més aviat
als Prepirineus, sobretot en el sector occidental. També s’observen màxims de menor
entitat, però clarament identificables, al voltant del cap de Salou, a l’altiplà central, al sud de
la costa central i al terç oest del país.
Aquesta distribució irregular de la densitat de llamps dins de Catalunya respon a tot un
seguit de motius, que en alguns casos se superposen entre ells. El primer i més important
de tots és l’orografia, i associada a aquesta, l’orientació. Els vessants sud de les muntanyes
reben més energia calorífica per unitat de superfície i afavoreixen més la convecció. Així,
doncs, és normal que el vessant sud dels Pirineus sigui la zona amb més descàrregues.
Aquesta activitat més alta al Pirineu oriental es pot explicar perquè hi ha més aportació
d’humitat procedent del Mediterrani al sector oriental (Callado i Pascual, 2005), per la
proximitat del Pirineu oriental a la zona de convergència del nord-est (figura 25, zona 1),
molt activa en situacions del nord, i probablement perquè hi ha menys innivació a la
primavera i principis d’estiu (la neu inhibeix l’escalfament superficial al sector occidental).
Aquesta zona de convergència apareix quan en situacions del nord l’aire fred entra a
Catalunya per la zona on els Pirineus són més baixos (les Alberes) i s’escola per l’Empordà,
el Pla de l’Estany, el Gironès i el sud de la Selva. A l’oest d’aquestes comarques hi
predomina el vent de component sud, càlid i humit, originat per la marinada i per les baixes
pressions de l’interior de Catalunya habituals en situacions del nord (dipol orogràfic).
Aquestes dues masses d’aire arriben a enfrontar-se en algunes zones concretes
determinades per l’orografia i aleshores es pot disparar la convecció.
La freqüència de situacions del nord a Catalunya és també la responsable del mínim de
densitat de llamps de la Costa Brava. Allà el vent s’intensifica per causes orogràfiques, fa
disminuir la humitat, dificulta el creixement de les nuvolades i refreda i estabilitza l’atmosfera.
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Els valors elevats de densitat de llamps de l’altiplà central de Catalunya es poden explicar
per la influència orogràfica, però probablement també responen a una altra zona de
convergència, menys activa que la del NE i que connectaria aquest màxim amb el del sud de
la costa central. Aquesta zona de convergència central (figura 25, zona 2) es pot manifestar
en situacions del nord com a límit de la influència del mestral, però en aquests casos la seva
activitat convectiva acostuma a ser baixa. Quan aquesta zona pot ser més activa és en
situacions de baixes pressions prop del delta de l’Ebre. Aleshores el vent de llevant que bufa
a tota la meitat est de Catalunya s’enfronta directament amb el vent de component oest que
baixa per la vall de l’Ebre i s’estén per ponent, fet que afavoreix la generació de la zona de
convergència central.

Figura 25. Zones de convergència. 1. Zona de convergència nord-est, activa en situacions de
component nord. 2. Zona de convergència central, activa en situacions de baixes al sud. 3.
Zona de convergència de la Costa Daurada, activa en terrals de finals d’estiu.

Finalment, el màxim secundari de la Costa Daurada és el més sorprenent, tot i que és
conegut per tots aquells que segueixen les imatges de radar. En algunes nits de final d’estiu
apareixen tempestes en aquest sector del litoral de Tarragona, que habitualment no arriben
a tocar terra o, si ho fan, només és de forma tangencial. Aquestes tempestes, a falta de
confirmar-ho en propers estudis, semblen estar afavorides pel front superficial (figura 25,
zona 3) generat en certes situacions meteorològiques entre el terral fresc de finals d’estiu o
de tardor, que s’accelera en baixar de les muntanyes del Baix Camp, i la massa temperada i
humida situada sobre el mar, que és obligada a ascendir.
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4.2. Distribució temporal
4.2.1. Freqüència mensual
A continuació s’analitza la distribució al llarg de l’any de l’activitat tempestuosa des de dos
vessants: en primer lloc, els dies de tempesta i, en segon lloc, el nombre de llamps NT. Els
DT (figura 26.a) es concentren en el període d’abril a octubre, amb un màxim al juny. En
canvi, els llamps (figura 26.b) es concentren en un període més curt, bàsicament entre juny i
setembre.
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Figura 26. (a) Distribució mensual dels dies de tempesta (DT) i (b) Distribució mensual del nombre de
llamps NT. Valors mitjans del període 2004-2008.

Comparant els dos gràfics, s’observa que l’evolució mensual de les dues magnituds, encara
que relacionades entre si, mostra diferències substancials. Tot i que a primera vista pot
semblar que com més dies de tempesta hi hagi més llamps han de caure, això no és cert. I
no ho és perquè, per exemple a la primavera i al principi de l’estiu, moltes tardes hi ha
tempestes, però sovint són aïllades i poc nombroses, amb la qual cosa el nombre de llamps
pot ser relativament reduït. Avançat l’estiu i al principi de la tardor, les tempestes són menys
freqüents, però quan n’hi ha, habitualment a causa de motius sinòptics que porten associat
un augment de la inestabilitat atmosfèrica, poden ser extenses i duradores, i poden aportar
una gran quantitat de llamps (milers en un sol dia).
Els DT s’incrementen ràpidament a mesura que avança la temporada, i es passa dels 7 dies
de tempesta de mitjana al març, als 19 dies de tempesta al maig. Al juny hi ha pràcticament
el mateix nombre de DT que al maig, però, en canvi, augmenta notablement el nombre de
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llamps per dia de tempesta (NT/DT, taula 3). Els 238 NT/DT del maig s’incrementen fins als
més de 800 NT/DT del juny. Al juliol, comença una lleugera disminució pel que fa al nombre
de DT, malgrat que continua augmentant el nombre de llamps NT. Així, al juliol hi ha 949
NT/DT de mitjana, i se n’assoleix el màxim a l’agost, amb més de 1.500 llamps NT/DT, i al
setembre, entorn dels 1.000 NT/DT. A l’octubre el nombre de llamps disminueix força
respecte del setembre, amb valors mitjans d’11 DT, i de novembre a febrer l’activitat es
redueix significativament.
Taula 3. Mitjana mensual (2004-2008) de dies de tempesta, llamps NT i
llamps per dia de tempesta (NT/DT)

Gen.
Febr.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ag.
Set.
Oct.
Nov.
Des.

DT
3,2
3,8
6,6
13,4
19,0
19,8
19,0
16,6
14,8
11,0
3,4
3,0

NT
20
97
478
2.764
4.525
16.021
18.022
25.451
15.481
3.744
657
56

NT/DT
6
26
72
206
238
809
949
1.533
1.046
340
193
19

Més enllà dels valors mitjans (figura 26), l’anàlisi any per any posa de manifest que si bé
l’activitat es concentra al període estival, la contribució individual dels mesos d’estiu al
conjunt de l’activitat estival és força variable i és condicionada per l’heterogeneïtat de les
situacions sinòptiques pròpies de cada any. Es pot observar a la figura 27 que els anys 2004
i 2005 van tenir patrons força similars, amb un màxim a l’agost. En canvi, l’any 2006 va
presentar un juliol excepcional, amb més de 50.000 llamps. Segons el butlletí mensual del
juliol del 2006 de l’SMC, aquest mes va ser el més càlid del període 1997-2006 a la major
part del territori català. Les altes temperatures, juntament amb unes configuracions
sinòptiques propícies, van fer que les tempestes fossin freqüents a Catalunya, especialment
als Pirineus.
Per contra, el mes de juliol de l’any següent va presentar registres més típics de la
primavera que no pas de l’estiu. Llevat de l’agost, els altres mesos del 2007 van presentar
valors força per sota de les mitjanes mensuals respectives. Si bé l’any 2008 va presentar
valors totals similars als del 2007, la distribució dels llamps entre els mesos d’estiu va ser
més uniforme que al 2007.
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Figura 27. Nombre de llamps NT registrats durant els mesos d’abril a octubre. Període 2004-2008.

4.2.2. Freqüència horària
La freqüència horària de les tempestes al llarg del dia (figura 28) es presenta per a les zones
de la Catalunya continental i la zona de mar adjacent (figura 15). A Catalunya, l’activitat es
concentra a les hores de migdia-tarda (de 12 a 19 TU5), amb un màxim a les 15 TU. Aquest
patró està estretament relacionat amb l’escalfament diürn, que dispara la convecció durant
aquest tram horari. A diferència de l’activitat a terra, el patró horari de l’activitat marítima és
força més homogeni, amb intensitats lleugerament superiors durant el vespre i la nit, i valors
mínims a la tarda, que contrasten amb el màxim d’activitat terrestre.

5

Temps universal (TU): cal sumar-hi una hora en horari d’hivern i dues en horari d’estiu per passar a l’hora
oficial.
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Figura 28. Distribució de les freqüències horàries dels llamps NT en les 24 hores del dia (mitjana
anual), separant les zones de Catalunya i del mar adjacent, tal com són definides a la figura 15.

Si bé aquests valors mitjans defineixen un patró anual, la freqüència horària de les
tempestes mostra diferències al llarg de l’any, com es mostra a la figura 29. Observant la
figura 29.b, que correspon a Catalunya, s’aprecia un fort màxim estival (entre juny i
setembre) centrat a la tarda (entre 13 i 18 TU), tot i que l’activitat ja comença, amb menys
intensitat, entre abril i maig en la franja compresa entre les 15 i les 16 TU. Atès que les
descàrregues elèctriques estan associades a la convecció i tenint en compte que l’origen
d’aquesta convecció és fonamentalment tèrmic, la seva evolució diària i anual està
bàsicament associada al gradient vertical de la temperatura segons l’època de l’any i l’hora
del dia. El màxim d’activitat respon, doncs, a la formació de tempestes a l’època i a les hores
de més insolació de l’any i del consegüent escalfament de la superfície terrestre. El màxim
no es correspon exactament amb les 12 TU, sinó que té un retard d’algunes hores ocasionat
per la inèrcia tèrmica del refredament nocturn, que fa que l’escalfament més gran es
produeixi després del migdia solar, però associat també al cicle natural de les tempestes que
es perllonguen algunes hores després de l’inici de la seva formació.
Entre l’agost i el setembre s’observa que l’activitat elèctrica s’allarga fins a la nit i, fins i tot,
arriba al principi de la matinada següent. Aquesta durada més elevada es deu, en part, al fet
que les tempestes de tarda de final d’estiu poden allargar més la seva activitat, atès que ja
no estan exclusivament associades al cicle diürn d’escalfament, sinó que la possible
arribada d’aire fred en capes superiors, lligat a la baixada tèrmica iniciada en latituds més
altes, pot generar situacions dinàmicament favorables a la convecció a qualsevol hora o
reforçar les de la tarda.

39

Aproximació a la climatologia de llamps a Catalunya

A la figura 29.c, que correspon als llamps detectats sobre el mar, es pot observar que
l’activitat es concentra en una franja estreta entre l’agost i l’octubre, amb un destacat màxim
al setembre. Tot i que les tempestes es donen al llarg de tot el dia, són més freqüents cap a
la mitjanit, mentre que la seva freqüència és mínima cap a migdia. El màxim d’activitat sobre
el mar registrat al vespre correspon sobretot a les tempestes originades a terra que en el
seu trajecte arriben finalment al mar. Amb referència a l’activitat nocturna, Terradelles (1999)
associa l’origen de les tempestes marítimes nocturnes al refredament radiatiu dels cims dels
cúmuls i estratocúmuls, i al contrast entre la temperatura més elevada de l’aigua del mar de
final d’estiu i la més baixa del sòl durant la nit. Aquest contrast afavoreix la inestabilització de
l’atmosfera i la convecció. En aquestes condicions, les cèl·lules convectives es poden
mantenir durant diverses hores, un fet que tendeix a homogeneïtzar les freqüències horàries
de les tempestes sobre el mar.
Algunes d’aquestes tempestes també poden respondre a l’arribada d’aire fred del nord, que
comença a ser freqüent en aquesta època de l’any, i d’altres, a fenòmens locals arran dels
terrals freds que a la nit viatgen de terra cap a mar i que poden ocasionar l’ascensió de la
massa d’aire càlid situada sobre el mar. Aquest fenomen és probablement la causa del
màxim secundari de dies de tempesta que s’aprecia a la figura 25 entre el cap de Salou i el
delta de l’Ebre.
La suma dels dos patrons de la figura 29.b i 29.c dóna lloc a la figura 29.a i explica els dos
màxims, clarament distanciats pel que fa a l’hora del dia, de les tardes d’estiu i les nits de
tardor. El màxim secundari de les 00 TU del juny no respon al patró explicat, sinó a un únic
episodi amb elevada activitat que es va donar el 26-27 de juny del 2008.
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Figura 29. Mitjana anual (període 2004-2008) de llamps NT per mes (abscisses) i hora (ordenades)
(a) zona d’estudi representada a la figura 15, (b) Catalunya, i (c) Mar adjacent (definides a la
figura 15).

41

Aproximació a la climatologia de llamps a Catalunya

4.2.3. Anàlisi estacional
HIVERN. Activitat mínima
A l’inici de l’hivern, la probabilitat de formació de tempestes arreu del país és molt reduïda, i
només s’observa una lleugera activitat sobre el mar Mediterrani i a punts del litoral i prelitoral
central i sud (figura 30.a). Aquesta escassa activitat s’explica per les característiques
d’estabilitat de l’atmosfera durant aquesta època de l’any i també pel refredament
progressiu, iniciat durant la tardor, tant de la superfície terrestre com de la marítima. La
temperatura del mar assoleix valors mínims al febrer, fet que dificulta notablement els
processos convectius. Les escasses tempestes registrades al començament de l’hivern són
majoritàriament nocturnes i sovint d’origen dinàmic.
Al centre de l’hivern l’activitat és mínima (figura 30.b), si bé es poden produir petites
tempestes, originades arran d’importants irrupcions d’aire fred que contrasten amb la
temperatura del mar i que es poden donar en qualsevol moment del dia o de la nit. Al final
de l’hivern l’activitat elèctrica augmenta lleugerament, i durant la segona quinzena de febrer
se n’observen màxims durant les hores centrals de la jornada (figura 30.c), cosa que deixa
entreveure una activitat incipient fruit de l’increment de la radiació solar.
PRIMAVERA. Ràpid augment de l’activitat
L’inici de la primavera comporta un increment de l’activitat elèctrica, sobretot a partir de la
segona quinzena de març. La convecció se centra a la meitat est del territori, sobretot en els
àmbits de muntanya dels Pirineus, el Prepirineu oriental, la Serralada Transversal,
Montseny-Guilleries i sector est de la Depressió Central (figura 31.a). L’augment de la
insolació, la proximitat al mar i l’inici del règim de marinades propicia que en aquestes zones
es dispari la convecció i es formin les primeres tempestes. En canvi, al sector occidental dels
Pirineus (Aran, Pallars i Alta Ribagorça), l’activitat és pràcticament inexistent. Un dels motius
que podrien explicar el contrast entre aquest sector i el Prepirineu oriental és la neu, que
durant aquesta època de l’any encara pot presentar gruixos importants al sector occidental,
fet que inhibeix la convecció. L’evolució del comportament horari de les tempestes reforça
aquesta hipòtesi, i els màxims d’activitat (de moment moderats) s’enregistren precisament
durant les hores diürnes (entre les 13 TU i les 17 TU). Aquest increment de l’activitat
elèctrica també és conseqüència del trencament de la inèrcia anticiclònica de l’hivern, que
comporta l’arribada de pertorbacions associades a la circulació atmosfèrica a la troposfera
mitjana, que poden explicar els màxims secundaris de ponent i fins i tot el dèbil increment
del nombre de llamps que s’observa sobre el mar respecte del mes anterior.
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Figura 30. Distribució espacial i freqüència horària dels llamps registrats els mesos de (a) desembre,
(b) gener i (c) febrer. Mitjana del període 2004-2008.
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Durant el mes d’abril l’activitat elèctrica arriba pràcticament a tot el territori, alhora que
s’intensifica a determinats punts del país incloent-hi l’àrea marítima més propera a la costa,
tot i que la seva temperatura encara és força baixa. Els màxims ceràunics es localitzen,
d’una banda, al triangle comprès entre el nord d’Osona, l’est del Berguedà i el sud del
Ripollès i, de l’altra, al nord de la Depressió Central (figura 31.b). Aquesta generalització de
les tempestes s’origina per la confluència de diferents factors. En primer lloc, el nombre més
alt d’hores de sol i la seva elevació més gran sobre l’horitzó afavoreixen l’escalfament
superficial i, en conseqüència, la convecció. En segon lloc, la dinàmica atmosfèrica facilita
l’arribada de pertorbacions sinòptiques, tot i que finalment són els fenòmens locals lligats a
l’orografia del territori els que determinen els indrets d’inici de la convecció (Pascual et al.
2004).
En l’evolució horària del nombre de descàrregues elèctriques sobre el terra s’observa que,
per primer cop, el període de màxima activitat no es presenta durant les hores centrals del
dia com en els mesos anteriors (13-14 TU), sinó que es trasllada a les primeres hores de la
tarda, amb un màxim a les 16 TU fruit de la inèrcia tèrmica de l’aire, que endarrereix el seu
màxim de temperatura fins a arribar entorn d’aquesta hora.
L’arribada del punt culminant de la primavera implica la generalització de valors moderats
d’activitat elèctrica arreu del país, incloent-hi l’àrea marítima. Els màxims durant el mes de
maig es localitzen, com en el mes anterior, al nord de la Depressió Central i al Prepirineu
oriental, però en aquesta ocasió s’estenen a altres punts de la Depressió Central i dels
Prepirineus (figura 31.c). Durant el mes de maig, l’increment de l’activitat elèctrica es
presenta preferentment en dos tipus de situacions sinòptiques: l’una és el pantà baromètric i
la baixa tèrmica peninsular, que comparteixen un dèbil gradient bàric en superfície i que,
combinades amb la presència de temperatures elevades en superfície i un relleu acusat,
disparen els corrents ascendents. El segon grup correspon al creuament de sistemes
frontals associats a baixes pressions en superfície que expliquen la generalització de
l’activitat convectiva arreu del territori. El mes de maig també representa la consolidació del
règim diürn de les tempestes, que posteriorment es mantindrà durant tot l’estiu, amb valors
elevats de descàrregues a primeres hores de la tarda (entre les 14 i 18 TU) i un mínim
d’activitat durant les hores nocturnes. En canvi, l’activitat elèctrica sobre el mar és reduïda
durant tot el dia, tot i que presenta un màxim poc important cap al principi de la nit, a causa
del desplaçament cap al mar de les tempestes iniciades a la tarda a l’interior.
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Figura 31. Distribució espacial i freqüència horària dels llamps registrats els mesos de (a) març, (b)
abril i (c) maig. Mitjana del període 2004-2008.
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ESTIU. Màxim d’activitat arreu del país
El mes de juny marca l’inici del període de màxima activitat tempestuosa a Catalunya, que
s’estendrà fins al setembre. La distribució espacial de les tempestes presenta en aquest mes
un notable gradient entre els valors màxims registrats a les àrees de muntanya de la meitat
nord del territori i els mínims registrats a l’àmbit del litoral (figura 32a).
En aquesta època de l’any són freqüents situacions sinòptiques poc definides, com el pantà
baromètric, les baixes pressions d’origen tèrmic a l’interior de la Península, etc. Amb
aquestes configuracions, un dels ingredients meteorològics determinants per a l’inici de la
convecció és l’ascensió de l’aire per efecte orogràfic, un fet que situa el centre de gravetat
de la màxima activitat ceràunica en el Prepirineu i el Pirineu oriental. Altres valors elevats
d’activitat poden ser conseqüència de situacions d’origen dinàmic, com per exemple les
situacions advectives de component oest que afavoreixen els processos convectius a la
franja de ponent, o la presència de situacions advectives de nord i est que en l’àmbit
mesoescalar generen importants zones de convergència.
D’altra banda, el mínim d’activitat se situa en àrees sense relleu significatiu i especialment
sobre el mar a causa de la seva temperatura, encara força baixa a principis d’estiu. La
convecció en zones de muntanya es dóna principalment durant les hores centrals del dia,
amb un màxim a les 14 TU i un mínim entre les 6 i les 8 TU.
Durant el mes de juliol l’activitat elèctrica es continua incrementant i de nou els valors
màxims es concentren a les àrees de muntanya dels Pirineus i dels Prepirineus (figura 32.b).
Amb tot, és el sector més oriental dels Pirineus, juntament amb la Serralada Transversal i el
nord-est de la Depressió Central, on s’enregistra la màxima activitat ceràunica. En el cas del
Pirineu i Prepirineu oriental, aquests valors tan elevats són conseqüència de les brises de
muntanya, que reforcen la marinada i l’ajuden a remuntar més fàcilment les valls obertes al
mar com la del riu Fluvià i la del Ter, entre d’altres (Callado i Pascual, 2005). Tant aquesta
zona com la resta de zones amb màxima activitat semblen actuar com a «regions font» on
les tempestes es generen inicialment. El desplaçament d’aquestes tempestes estén
l’activitat a les regions circumdants (Serralada Transversal i nord-est de la Depressió
Central). En canvi, al sector costaner és on es localitza el mínim geogràfic de l’activitat
elèctrica i entre ambdós sectors, muntanya i litoral, es genera un notable gradient oest-est i
nord-sud, ja iniciat durant el mes anterior i explicat majoritàriament per l’important pes
específic de l’orografia en la generació de les tempestes. L’activitat elèctrica al juliol és
màxima entorn de les 15 TU (una hora més tard que durant el mes de juny), i a partir de
llavors es redueix considerablement. L’evolució horària sobre el mar és inversament
proporcional a l’evolució sobre terra. Els màxims es presenten entre les 8 TU i les 10 TU,
però també hi ha un màxim secundari entorn de les 19 TU, que respon probablement a
l’arribada de les tempestes força més desgastades que prèviament s’han generat a l’interior.
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Figura 32. Distribució espacial i freqüència horària dels llamps registrats els mesos de (a) juny, (b)
juliol i (c) agost. Mitjana del període 2004-2008.
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A l’agost l’activitat elèctrica és màxima a molts punts del territori i en cap altre moment de
l’any s’enregistren tants llamps per dia de tempesta (figura 32.c). Per tercer mes consecutiu,
els Pirineus tornen a ser un sector amb un nombre molt elevat de llamps, però a diferència
dels mesos precedents, el màxim d’activitat s’estén cap a la Depressió Central i la Serralada
Prelitoral, i fins i tot cap a punts del litoral.
Aquesta és una de les característiques més destacades de l’agost: l’inici del desplaçament
del màxim ceràunic cap al sud. Com en el mes anterior, un nombre elevat de les tempestes
s’inicia en el sector dels Pirineus. Ara bé, durant la segona quinzena d’agost, l’arribada
d’irrupcions d’aire fred en altura amb discontinuïtats frontals associades genera més
moviment de les tempestes. Moltes vegades es formen inicialment en àrees de muntanya
del nord del territori, i es desplacen posteriorment, amb trajectòries d’oest a est o de nordoest a sud-est, fins a les àrees del prelitoral i litoral on, a diferència del que s’esdevé al juliol,
les tempestes mantenen significativament la seva intensitat. Amb tot, l’activitat elèctrica
d’aquestes zones costaneres també s’explica per la formació de baixes pressions
mediterrànies, que són generades per l’arribada d’aire fred en altura que en contacte amb el
mar Mediterrani poden generar depressions en superfície. Segons la ubicació definitiva
d’aquestes baixes pressions es generen adveccions de component est que aporten vents
humits d’origen marítim al litoral i prelitoral que faciliten la convecció local. L’evolució horària
de les tempestes també presenta algunes variacions respecte dels mesos precedents. En
general es manté el cicle diürn de les tempestes a terra, amb màxims durant les hores
centrals del dia (15 TU), però a diferència del juny i del juliol l’activitat disminueix més
lentament al llarg de la tarda, tot i la disminució de la radiació solar. A partir de les 21 TU es
detecta que l’activitat elèctrica sobre el mar comença a ser més elevada que sobre terra, un
fet que es mantindrà durant pràcticament tota la matinada. Aquest fet, característic dels
primers mesos de tardor, es comença a manifestar, doncs, a finals d’agost.
TARDOR. L’activitat es desplaça cap al mar
L’activitat elèctrica al setembre (figura 33.a) continua sent força destacada, tot i que
s’observa en general una disminució de la seva intensitat, sobretot en àrees de muntanya de
l’interior del país. En canvi, a l’àrea del litoral sud l’activitat elèctrica no sols no es redueix,
sinó que es manté, i fins i tot augmenta en determinats sectors de la Costa Daurada (un fet
que ja s’insinuava a les acaballes d’agost).
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Figura 33. Distribució espacial i freqüència horària dels llamps registrats els mesos de (a) setembre,
(b) octubre i (c) novembre. Mitjana del període 2004-2008.
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L’activitat convectiva en aquesta zona del litoral i prelitoral meridional i en una àmplia zona
sobre el mar respon probablement a dos fenòmens diferents. En primer lloc, hi ha la
convecció que es produeix sobre el mar i que a vegades s’acosta al litoral, i, en segon lloc,
hi ha les tempestes que es generen a l’interior i que es desplacen pel flux general. Aquesta
«convecció marítima» no és tan desenvolupada com la generada a zones de muntanya de
l’interior durant la tarda, cosa que afavoreix que les tempestes es desplacin seguint el règim
superficial del vent. Per tant, el seu hipotètic desplaçament és condicionat bàsicament pel
camp de pressió, o per l’advecció existent a nivells baixos. En cas de fluxos dèbils o
inexistents, la convecció pot mantenir-se estacionària.
La formació de depressions mediterrànies entre les Illes Balears i les costes catalanes en
aquesta època de l’any comporta, segons quina en sigui la localització, adveccions de
component est en superfície que, sumades a una inestabilització de l’atmosfera, expliquen
en un nombre elevat de casos l’origen de les tempestes sobre el mar i al litoral (Pineda et
al., 2010).
Finalment, també cal destacar un mínim d’activitat elèctrica al vessant nord dels Pirineus i
les zones d’influència, que ja s’observava al final de l’estiu. Aquesta ampliació espacial del
mínim ceràunic respon probablement al debilitament de les condicions termodinàmiques que
afavorien la convecció a l’estiu: reducció del nombre d’hores amb radiació solar, descens
dels valors tèrmics, augment de la nuvolositat, etc.
Durant l’octubre, l’activitat elèctrica disminueix considerablement, cosa que es fa més
evident a partir de la segona meitat del mes. L’activitat és força homogènia al territori, amb
màxims ceràunics, com en el mes anterior, situats a punts del litoral i prelitoral i de forma
més tímida als Prepirineus (figura 33.b). El patró a terra continua sent estival, amb un màxim
a la tarda, si bé sobre el mar el patró varia força respecte del setembre. Ara, el màxim es
dóna a les 17 TU i respon al desplaçament de la convecció de tarda originada a terra.
La notable reducció del nombre de llamps observats durant el mes de novembre és
acompanyada també per un contrast entre l’activitat elèctrica registrada al sector marítim
vers el sector terrestre (figura 33.c). El màxim d’activitat es presenta, per tercer mes
consecutiu, a sobre del mar i al sector del litoral i prelitoral, amb una progressiva reducció
cap a l’interior, on s’assoleixen valors mínims i fins i tot inexistents al Pirineu occidental, a la
major part de la Depressió Central i a la vall de l’Ebre, sobretot durant la segona quinzena
del mes.
En l’evolució horària del novembre s’observa que l’activitat marítima és més important que la
registrada a l’interior a pràcticament qualsevol hora, si bé els valors màxims s’enregistren
preferentment durant les hores nocturnes (final de la tarda, vespre i part de la matinada). La
presència de factors dinàmics com la formació de depressions mediterrànies o adveccions
de component marítim, combinats amb factors tèrmics, com una temperatura de l’aigua del
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mar encara prou elevada, o amb la presència de lleugeres marinades en condicions de
pantà baromètric (Tomás et al., 2004), ajuden a explicar que la probabilitat de fenòmens
convectius al litoral i prelitoral sigui més elevada.

4.2.4. Llamps i altitud
En l’anàlisi de la distribució estacional de l’apartat anterior es posa de manifest un
desplaçament espacial del centre de l’activitat al llarg de l’any. Aquest desplaçament també
es pot analitzar a través de l’altitud mitjana mensual del conjunt de punts de la superfície que
reben impactes de llamp, unes altituds que es representen a la figura 34. Es poden observar
dues fases marcades en aquesta relació entre llamps i altitud. En la primera meitat de l’any,
l’activitat es desplaça progressivament cap a punts més elevats, fins a assolir un màxim al
juny. A partir de llavors, la tendència s’inverteix i s’observa un decreixement constant, fins a
assolir el mínim d’altitud al desembre.
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Figura 34. Altitud mitjana dels llamps en els mesos de l’any (període 2004-2008). Les barres
representen la desviació estàndard.

A l’inici de la primavera, la incipient activitat tempestuosa que es registra a Catalunya defuig
els indrets de més altitud, que com ja s’ha apuntat continuen coberts de neu. Amb
l’increment progressiu de la insolació, guanya importància la convecció orogràfica, que és
màxima al juny, mes en el qual la mitjana de l’altitud del conjunt de llamps és màxima. Si bé
els màxims d’activitat es registren durant el juliol i l’agost, en aquests mesos la mitjana
altitudinal ja és més baixa. La diferència entre el juny i el juliol és mínima, però a l’agost la
mitjana ja és 200 metres inferior al màxim de 850 metres del juny, fruit de la generalització
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de l’activitat en el conjunt de Catalunya. Al setembre la mitjana altitudinal continua minvant,
una disminució que s’accentua a l’octubre i al novembre, fins a assolir un valor mínim al
desembre. Aquest decrement constant entre el final de l’estiu i l’inici de l’hivern s’explica pel
desplaçament de l’activitat elèctrica cap al mar.

4.3. Patrons geogràfics
Aquest apartat s’ocupa d’analitzar els possibles patrons geogràfics de l’activitat tempestuosa
a Catalunya. Es tracta d’identificar zones amb un nivell d’activitat semblant, on, a més,
l’evolució de l’activitat al llarg del dia presenta un patró similar. Amb aquesta finalitat, s’han
emprat tècniques de classificació per clustering. S’ha treballat amb les dades d’abril a
octubre del període 2004-2008, mesos que concentren el 98% dels llamps de tot l’any. La
unitat de treball d’aquest exercici són les mateixes cel·les de 20 x 20 km emprades en el
càlcul dels dies de tempesta (figura 15). Per a cada cel·la, s’ha calculat la mitjana de dies de
tempesta anuals de cadascun dels 8 trams de 3 hores en què s’ha dividit el dia. D’aquesta
manera, es combina el component espacial (distribució geogràfica) amb el temporal
(distribució al llarg del dia).

4.3.1. Classificació per clustering
Les tècniques d’anàlisi estadística multivariant anomenades clustering (‘agrupament’) tenen
per finalitat agrupar mostres en categories, les quals presenten unes característiques o
comportament similars. En el present exercici, es tracta d’agrupar les unitats geogràfiques
de 20 x 20 km en categories (regions geogràfiques) que presentin les mateixes
característiques. Amb aquesta finalitat, s’ha fet servir un clustering de tipus «jeràrquic»
(hierarchical agglomerative clustering, Fraley i Raftery, 2003). Aquesta tècnica d’agrupament
parteix de tantes categories com mostres hi ha. A cada iteració, les dues mostres amb més
similitud estadística s’ajunten i formen una nova categoria. Així, a cada iteració es redueix
una categoria, i el procés s’acaba quan hi queda només una categoria. Aquest procés
d’agrupament iteratiu es representa en un dendrograma, el qual mostra les categories
presents a cada nivell i com es van agrupant a cada iteració. La particularitat d’aquestes
classificacions jeràrquiques és que d’entrada no cal triar el nombre de categories que volem
al resultat, sinó que s’obté una classificació en cada iteració.

4.3.2. Resultats de la classificació
A continuació s’analitzen els resultats de la classificació per clustering, considerant 5
categories finals. La figura 35 exposa el dendrograma de la classificació resultant, mentre
que la figura 36 mostra la distribució geogràfica de les 5 categories resultants.
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Figura 35. Dendrograma del clustering jeràrquic. Es mostren les 4 últimes iteracions (cercles de
l’esquerra) amb les categories corresponents a cada iteració. Les categories més diferents
entre si són A i B (són les últimes que s’ajunten en el clustering). El nivell anterior ens mostra
que B es compon de B1 i de B2. En la iteració anterior, A1 i A2 convergeixen en A. Així, el
dendrograma ens indica que B1 i B2 són estadísticament més diferents entre si que A1 i A2,
perquè s’ajunten en una iteració posterior. Finalment, el quart nivell del dendrograma ens
mostra que B1 es compon de B11 i de B12.

L’anàlisi del dendrograma permet entendre millor les diferències entre les 5 categories que
s’han considerat, ja que mostra com s’agrupen en cada iteració. Les dues categories finals
del clustering, que anomenarem A i B (la representació geogràfica d’aquesta classificació es
mostra a la figura 37.a), posen de manifest que el factor més influent en la classificació és el
nombre de dies de tempesta. La categoria A engloba els Pirineus i Prepirineus, on hi ha uns
35 DT a l’any, mentre que la resta de l’àrea analitzada es classifica com a B, amb una
mitjana de 23 DT anuals. Aquesta diferència espacial reflecteix el conegut paper de
l’orografia com a desencadenant de tempestes. Pel que fa al comportament horari, les dues
categories presenten un cicle similar amb un màxim de tarda relacionat amb el cicle
d’escalfament diürn, si bé la categoria A mostra aquest màxim més accentuat (figura 38.a).
Aquesta primera divisió té certa semblança amb l’obtinguda per Terradelles (1999), que va
realitzar un exercici similar (clustering amb la tècnica del k-means).
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Figura 36. Distribució geogràfica de les 5 categories del clustering jeràrquic. En negre, la mitjana de
dies de tempesta per a cada categoria.

La iteració anterior (n-1) mostra que B es compon de B1 i de B2, unes categories que es
diferencien pel fet de tenir un patró diferent en l’evolució horària dels dies de tempesta. La
figura 38.b mostra que la categoria B1 conserva en l’evolució horària diària un màxim
d’activitat a la tarda, fruit de l’escalfament diürn, malgrat que aquest màxim és menys acusat
que el de la categoria A. L’activitat de la categoria B2 es distribueix de forma força
homogènia en tots els trams horaris, amb una disminució durant les hores centrals del dia,
en contraposició amb B1, que presenta la màxima activitat en aquest tram. Es pot observar a
la figura 37.b que el factor geogràfic que intervé en la següent divisió és la continentalitat, i
es diferencia terra, B1, de mar, B2.
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Figura 37. Distribució geogràfica de les categories del clustering jeràrquic, considerant la divisió en
(a) 2, (b) 3, (c) 4 i (d) 5 categories.

Seguint amb l’anàlisi del dendrograma, la iteració anterior (n-2) mostra que la categoria de
muntanya A es compon de dos sectors. La categoria A1 (Pirineu occidental) té 34 DT de
mitjana, mentre que A2 (Pirineu oriental) presenta més activitat, amb 36 DT. A la figura 37.c
es mostra que entre les dues zones hi ha certes diferències pel que fa a l’evolució horària.
La convecció en A2 s’inicia abans que en A1 i es dóna més sovint (A2 presenta més DT entre
les 9 i les 18 TU). L’element que podria explicar aquestes diferències són les brises de vall,
que, juntament amb la marinada, aporten més humitat a aquesta zona dels Pirineus.
Finalment, l’última iteració considerada (n-3) mostra les categories que formen B1: B11
(litoral, prelitoral i part de la Catalunya Central) i B12 (Ponent). La categoria B12 presenta de
mitjana 3 dies més de tempesta que B11 (figura 36), així com un comportament de cicle diürn
més acusat (figura 38.d), associat a la continentalitat més gran d’aquesta categoria. El
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nombre més elevat de DT a B12 està associat a l’arribada de tempestes que es formen al
Sistema Ibèric i que viatgen de sud-oest a nord-est seguint la circulació que precedeix
l’arribada de solcs atlàntics.
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Figura 38. Mitjana de dies de tempesta per cada tram horari de 3 hores, per a les diverses categories
resultants del clustering jeràrquic.
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5. CONSIDERACIONS FINALS
L’activitat elèctrica atmosfèrica a Catalunya es pot considerar en general com a moderadaalta respecte al conjunt de la península Ibèrica, si bé la distribució espacial d’aquesta
activitat és diversa. A Catalunya hi ha algunes de les àrees més actives de la Península,
com els Pirineus i els Prepirineus, i al mateix temps àrees de baixa activitat, com l’Empordà.
Concretament, el màxim d’activitat s’assoleix al Ripollès, el nord d’Osona i l’oest de la
Garrotxa, amb gairebé 4 llamps per km2 i any, mentre que el mínim s’enregistra a poc més
de 50 km, a la zona del cap de Creus, a causa de la freqüència de situacions de tramuntana.
A Catalunya s’enregistren, de mitjana, més de 87.000 llamps a l’any, si bé aquest valor té
associada una variància molt important, fruit del pes que poden tenir episodis concrets. Per
exemple, l’any 2006 va presentar més de 145.000 llamps i, en canvi, l’any següent, pocs
més de 53.000. Atès que un sol dia de tempesta pot arribar a representar més del 10% dels
llamps de tot un any, la presència o no d’episodis de certa magnitud en un any concret
condiciona el nombre final de llamps de tot l’any.
Els llamps s’enregistren sobretot durant el període de maig a octubre, un semestre que
acumula el 95% dels llamps. El màxim d’activitat correspon a l’estiu, especialment a l’agost,
mes en el qual l’activitat es generalitza arreu del país. Durant els mesos d’estiu la convecció
està estretament relacionada amb l’ascensió de l’aire per efecte orogràfic, i es concentra en
el tram horari entre les 12 i les 19 TU. El mínim d’activitat es presenta durant l’hivern, entre
desembre i gener, a causa del refredament i l’estabilitat de l’atmosfera en aquesta època de
l’any. En canvi, la primavera i la tardor són estacions de transició. A la primavera té lloc un
augment de l’activitat després del mínim hivernal, la qual es concentra a l’interior i sobretot
als Prepirineus. A la tardor s’observa un trasllat de l’activitat de terra cap a mar, afavorit,
d’una banda, per les tempestes generades a l’interior del país que com a conseqüència de la
dinàmica sinòptica s’acaben desplaçant fins al litoral, i, d’altra banda, per la mateixa
convecció generada a sobre del mar, freqüent en aquesta estació a causa de l’elevada
temperatura de l’aigua.
Finalment, pel que fa a la regionalització, es poden definir cinc patrons geogràfics de
l’activitat tempestuosa a Catalunya a partir de tècniques d’anàlisi multivariant. Els dos
patrons amb més activitat es troben a la zona dels Pirineus i Prepirineus. La vall del Segre
separa aquests dos patrons de muntanya, i és el sector oriental dels Pirineus el que mostra
una activitat lleugerament més elevada. Ambdós patrons es caracteritzen pel fet de
concentrar l’activitat entre el migdia i la tarda, si bé l’activitat s’inicia lleugerament abans en
el sector oriental. A l’extrem oposat, hi ha el patró marítim, que caracteritza el mar Balear i la
primera línia de la costa. En aquest sector l’activitat és la més baixa de Catalunya i es
distribueix equitativament al llarg del dia. El patró amb una extensió geogràfica més gran
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correspon a pràcticament la totalitat del prelitoral català i a punts de la Depressió Central, on
l’activitat no és ni tan elevada com als Pirineus ni tan reduïda com en el sector marítim.
L’últim patró, el de menys abast, correspon al sector de Ponent més occidental, on l’activitat
és superior a la del prelitoral però inferior a la dels patrons de muntanya.
En aquesta nota d’estudi s’ha presentat una primera aproximació a la climatologia dels
llamps a Catalunya. Com s’ha posat de manifest al llarg del treball, una sèrie de 5 anys és
curta si es volen obtenir dades climàticament representatives, però, malgrat tot, l’anàlisi
realitzada mostra una sèrie de patrons que comencen a definir bastant clarament el règim de
tempestes. En estudis futurs amb més anys de dades se sabrà si aquests patrons es
confirmen o si apareixen matisos significatius que puguin fer canviar algunes de les
conclusions provisionals. En tot cas, amb més anys de dades és segur que s’aprofundirà en
el coneixement de les tempestes a Catalunya i s’establiran valors mitjans més representatius
de les variables relacionades amb els llamps.
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ANNEX. Teledetecció de llamps: freqüències de detecció i mètodes
de localització
Avui dia s’empren diverses tècniques de teledetecció per detectar i per localitzar els llamps
que generen les tempestes. Sensors de camp elèctric i/o magnètic en els rangs de les ones
de ràdio (entre 1 kHz i 300 MHz, aproximadament) mesuren els camps electromagnètics
generats pels llamps. Disposant una xarxa de detectors en el territori, es mesuren
simultàniament aquests senyals des de diversos punts de mesura, fet que permet localitzarne geogràficament la font d’origen. A continuació es descriuen aquestes tècniques de
detecció i mètodes de localització. Si bé actualment són els més emprats, hi ha altres
sistemes per detectar l’activitat elèctrica atmosfèrica. Es recomana consultar Rakov i Uman
(2003) per tenir-ne una visió més global.
Freqüències de detecció de llamps
Els diferents processos seqüencials que componen un llamp emeten en diferents
freqüències de ràdio (vegeu la figura A1). Durant els processos de creació de nous canals
(que permeten la propagació del llamp), hi ha fortes emissions en VHF (very high
frequency).

Figura A1. Senyal registrat en diverses longituds d’ona, corresponents a un llamp núvol-terra (cloudto-ground flash, a l’esquerra) i a un llamp núvol-núvol (cloud flash, a la dreta). Figura adaptada
de Malan, 1963.
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En canvi, quan el corrent circula per aquests canals, les emissions més fortes es donen en
els rangs de LF (low frequency) i VLF (very low frequency). Així, la VHF és adequada per
detectar els processos que es donen en els llamps núvol-núvol (NN), mentre que la LF o la
VLF és més apropiada per detectar les descàrregues de retorn dels llamps núvol-terra (NT).
Si bé a continuació es descriuen breument les característiques d’aquests rangs de
freqüència, cal tenir present que no són excloents entre si, més aviat complementaris, i que
actualment els detectors de llamps fan servir molts cops diverses freqüències alhora.
VLF (very low frequency)
La designació VLF (very low frequency, ‘freqüència molt baixa’) denomina la banda de
l’espectre electromagnètic que ocupa el rang de freqüències de 10 kHz a 30 kHz. En
aquesta banda, l’energia emesa per la descàrrega de retorn del llamp és fortament reflectida
tant per la ionosfera com per la superfície terrestre. Aquest fet permet que l’ona viatgi grans
distàncies en aquesta guia d’ones que formen la superfície (sobretot quan és aigua) i la
ionosfera, i per tant permet detectar els llamps des de distàncies considerables (milers de
quilòmetres).
La detecció d’aquest senyal per diversos sensors localitzats estratègicament permet situar
geogràficament l’emissor, en aquest cas el llamp. Antigament s’havien fet servir
goniòmetres6 treballant en aquesta freqüència per localitzar llamps, si bé s’incorria en
importants errors de localització a causa de problemes derivats de la propagació del senyal
a grans distàncies. La introducció de tècniques de TOA (time of arrival)7 va permetre reduir
considerablement aquests problemes de precisió (Lee, 1990).
Dels sistemes de detecció actuals que treballen en aquesta freqüència, en destaca el
sistema ATDnet (Nash et al., 2006) del Metoffice (Regne Unit). L’ATDnet, aprofitant el llarg
abast dels detectors que operen en VLF, es nodreix del senyal que detecten una desena de
detectors per cobrir tot Europa. Cal tenir present, però, que si bé l’abast del sistema és
considerable, l’eficiència de detecció i precisió en la localització és menor que en els
sistemes LF o VHF, de menys abast però més precisió. Un altre sistema que opera en
aquestes freqüències de VLF és ZEUS, una xarxa articulada des de Grècia que té la
particularitat de cobrir tot el Mediterrani. Se’n pot obtenir més informació a Chronis i
Anagnostou (2006), i a Lagouvardos et al. (2009). Finalment, cal esmentar la GLD-360, una
xarxa de la multinacional Vaisala de propòsit global, que està en procés de
desenvolupament.8

6

Vegeu l’apartat següent, on s’expliquen els mètodes de localització.
Vegeu l’apartat següent, on s’expliquen els mètodes de localització.
8
< www.vaisala.com/weather/products/gld360.html >.
7

64

Aproximació a la climatologia de llamps a Catalunya

LF (low frequency)
En el rang de la freqüència baixa (LF), la radiació de les descàrregues de retorn dels llamps
és considerable, a causa de les considerables dimensions del canal per on circula la
descàrrega (diversos quilòmetres) i dels forts corrents associats a aquesta. En canvi, les
descàrregues a l’interior del núvol, si bé són molt més nombroses, només assoleixen el 5%
de l’amplitud mitjana que presenten les descàrregues de retorn dels llamps núvol-terra. Així,
doncs, aquest rang de l’espectre és útil per detectar les descàrregues de retorn dels llamps
núvol-terra.
En aquestes freqüències, les ones generades pels llamps es propaguen a prop de la
superfície conductora, i el rang de detecció dels sensors és de diversos centenars de
quilòmetres. Així, els detectors que operen en LF tenen un abast més limitat que en VLF. El
baseline, o distància entre detectors en xarxes de LF, se situa entre els 200 i els 300 km.
L’avantatge de la LF respecte de la VLF és que l’eficiència de detecció i la precisió que
s’aconsegueixen són força superiors. Com en el cas dels sistemes en VLF, els sistemes en
LF fan servir mètodes de localització similars, que s’expliquen més endavant.
La xarxa de detecció basada en detectors LF més extensa és la conjunta dels Estats Units i
el Canadà (North America Lightning Detection Network, NALDN), que fa servir gairebé 200
sensors per cobrir el continent. Se’n pot obtenir més informació a Orville et al. (2002). A
Europa, EUCLID cobreix una gran part del continent.9
VHF (very high frequency)
Els sensors que treballen en freqüència molt alta (VHF) són sensitius a la major part de
processos tant en els núvols com en les descàrregues cap a terra. Ara bé, la propagació en
VHF és line of sight (l’abast de detecció es correspon amb la visual que té el detector) i
aquest factor en limita força l’abast. A causa de les limitacions que té la propagació, el
senyal VHF, la distància màxima entre detectors en xarxes de VHF queda limitada als 100150 km. Això fa que aquests sistemes requereixin força més detectors per cobrir la regió
considerada, en comparació dels sistemes LF. Per contra, com es mostra a la figura A1, en
VHF es detecten molts més impulsos que en LF, una informació que permet representar
amb força detall la geometria i la trajectòria dels llamps núvol-núvol. El fet de disposar
d’informació en temps real sobre els llamps núvol-núvol és força interessant en
meteorologia, cosa que fa interessant aquesta tecnologia malgrat les limitacions comentades
abans. Trobem sistemes que treballen en VHF a diversos països d’Europa (Bèlgica,
Holanda, Polònia, Hongria, Romania, etc.) i que cobreixen llocs estratègics, com per
exemple la base de llançament aeroespacial de Cap Canaveral, a Florida.

9

< http://www.euclid.org/ >.

65

Aproximació a la climatologia de llamps a Catalunya

MÈTODES DE LOCALITZACIÓ DE LLAMPS
A continuació es descriuen els tres mètodes de localització en què es basen les xarxes de
detecció de llamps que fan servir els rangs de freqüència descrits anteriorment. Cal
puntualitzar que ens referim a xarxes amb un abast important, i no a sistemes de curt abast.
Per tant, l’objectiu d’aquest annex no és la descripció de mètodes de localització que
utilitzen la informació d’un únic sensor (també anomenats localitzadors de tempestes).
Bàsicament, els mètodes per detectar i localitzar els llamps es basen en la mesura de la
direcció (azimut) o del temps d’arribada, o en una combinació d’ambdós mètodes.
Magnetic direction finding (MDF)
Aquest mètode es basa en les mesures que proporciona el goniòmetre. Aquest aparell es
compon de dues antenes de quadre, col·locades ortogonalment, que registren la direcció de
la descàrrega de retorn del llamp respecte del punt d’observació (azimut). Amb una xarxa de
goniòmetres, es pot localitzar geogràficament el punt d’impacte per triangulació (figura A2).
Com a mínim, es necessiten tres goniòmetres per resoldre la majoria dels casos, ja que
utilitzant-ne només dos, si hi hagués un impacte en la seva directriu, la localització no es
podria resoldre.

Figura A2. Principis de localització. Intercepció hiperbòlica amb el mètode de temps d’arribada
(esquerra) i triangulació per azimut (dreta). Adaptada de MacGorman i Rust (1998).

Cal tenir present que a causa de la divergència de les antenes i, entre d’altres, dels
processos de distorsió de l’ona emesa pel llamp, les localitzacions obtingudes no
corresponen a un sol punt, sinó a una regió tancada en un polígon (figura A3). És per aquest
motiu que, com a dada complementària a les coordenades geogràfiques d’un llamp concret,
s’acostuma a donar informació sobre el cercle o l’el·lipse que conté el punt d’impacte. Els
sistemes MDF són bàsicament emprats en baixa (LF) i molt baixa (VLF) freqüència.
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Figura A3. Triangulació d’un llamp vist per tres detectors MDF. La solució genera un triangle que
conté la posició real del llamp. Per tal de donar-ne una solució única, es calcula el centroide del
triangle.

Time of arrival (TOA)
Una altra manera de resoldre la localització d’una emissió electromagnètica produïda per un
llamp és a partir del temps d’arribada de l’ona que emet el llamp. Si en diversos punts,
separats entre si, es prenen mesures de l’instant de temps en què es rep el senyal
característic del llamp, se’n pot inferir la localització (figura A2).
El bon funcionament dels sistemes TOA depèn d’una bona sincronització temporal. En els
primers temps, s’utilitzaven sincronitzacions a partir d’emissions de ràdio, com les estacions
d’ona mitjana d’alguns rellotges atòmics. Posteriorment, també es van fer servir senyals de
batut de televisió. Tanmateix, en aquest mètode i en l’anterior, la sincronització era afectada
per les distàncies entre els sistemes de mesura TOA i les fonts emissores del sincronisme.
Finalment, amb el GPS s’obté un extraordinari grau de sincronització. Actualment, la
resolució temporal és assignada amb una incertesa de 40 ns.
En els sistemes de temps d’arribada, el mètode de localització es basa en la intersecció
hiperbòlica (figura A4). Cada parell de detectors produeixen una corba hiperbòlica que
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descriu el conjunt possible de punts que satisfan les diferències dels temps d’arribada del
senyal entre els dos detectors considerats. Ateses les corbes produïdes per tres detectors
(combinats de dos en dos), és possible determinar una intercepció d’aquestes corbes. Ara
bé, en algunes condicions geomètriques, de les corbes produïdes pels tres detectors en
resultaran dues interseccions. Per tant, per evitar possibles casos amb dues solucions, en
un sistema TOA cal disposar d’un mínim de 4 detectors.

Figura A4. Intercepció hiperbòlica de 3 sensors amb el mètode de temps d’arribada.

Els sistemes TOA han estat emprats també en LF i VLF per a la localització horitzontal
d’impactes, però també s’han emprat en VHF, en què les emissions realitzades pels
diversos processos que intervenen en el llamp permeten realitzar reconstruccions del procés
de descàrrega en dues i tres dimensions. Aquest és el cas dels sistemes lightning detection
and ranging (LDAR) i lightning mapping array (LMA).
Interferometria
Aquesta tècnica se sol fer servir en freqüències de longitud d’ona curta, com és el cas de la
VHF. Si dues antenes de dipol se separen físicament una longitud d’ona, i un dels dipols es
gira 180 graus, en connectar les dues antenes a un mateix receptor, aquest obtindrà un zero
de recepció quan la perpendicular de la recta que formen els dos dipols apunta en la font
d’emissió, en aquest cas el llamp. Amb una xarxa d’un mínim de tres sensors
interferomètrics, es poden localitzar els llamps que cauen en la seva zona de visió. Si bé la
manera de determinar l’azimut en què es detecta el llamp és diferent que en el cas del
sistema MDF, el mètode de localització és el mateix: si es triangulen els azimuts obtinguts
per diversos detectors del mateix llamp, aquest es pot localitzar (vegeu la figura A2).
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Mètodes combinats
Quan es disposa d’un detector capaç de mesurar tant l’azimut del senyal com el seu precís
moment d’arribada, es disposa d’informació per poder processar les dades seguint ambdós
mètodes. Si a més es combinen ambdós mètodes, es poden millorar els resultats que
s’obtenen separadament. En combinar els mètodes, es passa a tenir informació redundant,
que permet optimitzar l’estimació dels 3 paràmetres que es busquen, la latitud, la longitud i
el temps precís de la descàrrega. Per exemple, si es disposa d’informació sobre l’azimut en
l’exemple d’intercepció hiperbòlica amb tres detectors (figura A4), se’n pot descartar la
solució falsa. Per tant, aquest mètode permet obtenir solucions úniques amb només tres
detectors. Actualment, la majoria de sistemes fan servir mètodes combinats.
Eficiència de detecció
L’eficiència de detecció d’un sistema de localització de llamps es defineix com la fracció de
llamps que són detectats pel sistema. L’habilitat en la detecció depèn de l’amplitud del
senyal, que s’ha de trobar en el rang dinàmic del sistema de detecció. L’amplitud del senyal
ha de ser prou elevada per ser discriminable de sorolls interns o externs al sistema, i també
cal tenir en compte que disminueix amb la distància. Coneixent la distribució de freqüències
d’aquestes amplituds, es pot calcular un rang efectiu de detecció de cada detector. En un
sistema compost per una xarxa de detectors, l’eficiència en la detecció global depèn de
l’espai que hi ha entre detectors del sistema (baseline). El disseny d’un sistema de detecció
ha de tenir en compte aquests aspectes a l’hora de decidir el nombre de detectors que ha de
tenir, el territori que es vol cobrir i l’eficiència mínima que es vol aconseguir.
Precisió de les mesures
Per tal de caracteritzar la precisió de les posicions calculades, es fa servir una el·lipse de
confiança. Aquesta el·lipse circumscriu una regió en la qual hi ha més probabilitat de
contenir la localització real del llamp. L’el·lipse està centrada en la posició calculada del
llamp. Per descriure l’el·lipse, es fan servir els seus dos eixos i l’azimut de l’eix més gran
(graus respecte al nord). La figura A5 mostra dos exemples d’el·lipses de confiança. Si un
llamp és detectat per només dos detectors (llamps llunyans), l’el·lipse és força excèntrica. En
canvi, un llamp detectat per tres sensors, i que a més es trobi entre aquests, presentarà una
el·lipse més petita i més circular.
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Figura A5. El·lipse de confiança amb una geometria de detectors desfavorable (esquerra) i el·lipse de
confiança amb una geometria de detectors favorable (dreta).

Classificació de les mesures
Els detectors de llamps són sensors passius que escolten les emissions que es produeixen
en l’amplada de banda per a la qual estiguin configurats. En aquesta regió de l’espectre hi
poden haver diversos tipus d’emissions, que cal filtrar per separar les emissions
corresponents als llamps de la resta d’emissions. Les emissions produïdes per les
descàrregues dels llamps tenen una forma d’ona característica, la qual s’utilitza per
identificar les emissions corresponents a llamps. Ara bé, el senyal emès per un llamp a certa
distància presenta problemes d’atenuació, la qual en modifica la forma d’ona i en dificulta la
classificació. D’altra banda, les emissions properes al detector produïdes per descàrregues a
l’interior dels núvols (llamps núvol-núvol sense continuïtat a terra) poden presentar formes
d’ones similars i poden confondre’s amb descàrregues núvol-terra. Aquesta discriminació
entre senyal núvol-núvol i llamps núvol-terra avui dia encara no s’ha resolt del tot (Biagi,
2007). Cal considerar aquest aspecte quan es parla de l’eficiència del sistema, ja que si en
alguns casos el sistema no registra un llamp en la seva zona d’abast perquè el senyal és
feble, en altres casos pot catalogar com a núvol-terra un llamp que realment no ha contactat
amb la superfície.
Característiques elèctriques de les descàrregues
Les mesures que registren els detectors de llamps permeten estimar el corrent de pic
associat a cada descàrrega NT, així com la seva polaritat. Aquesta estimació es fa
mitjançant aquesta expressió (Uman et al., 1975):

1
i (0, t ) ≈ −2·π ·ε o ·c 2 ·r ⋅ ⋅ E
v
En la fórmula, εo és la permitivitat del buit, c és la velocitat de la llum, r és la distància del
punt de mesura al canal del llamp, v és la velocitat de la descàrrega de retorn i E és el camp
elèctric mesurat per l’antena. A més, en aquesta expressió, és usual tenir en compte una
certa correcció relacionada amb la conductivitat del terreny.
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