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INTRODUCCIÓ

QUINES DADES S’HAN FET SERVIR?

El Servei Meteorològic de Catalunya ofereix al seu web, des d’aquest
any 2016, els mapes d’anomalia de la irradiació solar a Catalunya.

Les dades emprades pertanyen a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques
(XEMA). Actualment 143 de les 185 estacions de la XEMA mesuren la irradiància solar,
principalment amb piranòmetres de termopiles first class (segons directrius de l’OMM).

Aquests mapes, inèdits a Catalunya, es poden trobar a resolució
mensual, estacional i anual, i estan calculats per al període que va des
del 2008 fins a l’actualitat.
La possibilitat de visualitzar-los de forma simultània formant un
mosaic, permet copsar fàcilment el comportament i evolució d’aquesta
variable durant els darrers anys.

Cal remarcar la longitud i qualitat de les sèries, que en alguns casos supera clarament els 20
anys de dades ininterrompudes (fet habitual a Catalunya en el cas de la temperatura o la
precipitació, però excepcional per a la irradiància solar).

Els mosaics es poden trobar a:
www.meteo.cat / Climatologia / El clima ahir / Històric de cartografia climàtica

Piranòmetre de l’EMA
d’Ulldeter (Ripollès)

CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES
L’ombra sistemàtica produïda per algun obstacle es pot corregir ja que els
valors teòrics són coneguts

Per tal de disposar dels valors més representatius, ha estat necessari realitzar un acurat control
de qualitat de les dades històriques d’irradiació solar global (MJ/m2) de la XEMA:

La distribució de piranòmetres a
Catalunya recull la diversitat climàtica
del país

• Ometent estacions poc representatives (per motiu de la seva singular ubicació)
• Etiquetant com a no vàlids :
1) Valors absurds (mal funcionament del sensor)
2) Subestimacions sistemàtiques (brutícia al sensor)
3) Subestimacions o sobreestimacions sistemàtiques (deriva lleu en el sensor o ombra
provocada per obstacle puntual a l’entorn -arbre, edifici, fanal...)
En el casos 2 i 3, és possible reconstruir els valors, ja que es coneix suficientment el grau de subestimació
o sobreestimació (es coneixen els valors teòrics pel cel serè), o bé per interpolació si es tracta d’errors
puntuals.
Els valors mensuals, estacionals o anuals es consideren representatius quan es disposa almenys d’un
80% de dades vàlides. Si no es supera aquest llindar, es descarten.

Exemple de subestimació sistemàtica per una ombra a l’EMA de Portbou
durant 3 dies consecutius

Estacions de la XEMA que mesuren la
irradiància solar (novembre 2016)

RESULTATS
 L’anomalia de la irradiació solar s'expressa com a
diferència, en tant per cent (%), respecte de la mitjana
d’un període de referència de 10 anys*, que comprèn
sempre l’últim decenni (històric de dades de les mateixes
estacions)

 La representació cartogràfica de les dades s’ha dut a
terme fent una interpolació amb el mètode kriging, que
es considera el millor estimador lineal no esbiaixat.

MOSAIC ESTACIONAL I ANUAL
Els mapes es poden clicar per
ampliar-los i veure’ls en detall:

MOSAIC MENSUAL Anomalia de la irradiació solar mitjana
Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

 El valor 0% s’associa a condicions iguals a la mitjana (color blanc)
 En tons grisosos es mostren zones on la irradiació ha estat inferior
 En tons groguencs o ataronjats, on ha estat per damunt.
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El novembre del 2015 va presentar
una irradiació solar contrastada, a
causa de la situació anticiclònica
predominant. Mentre que a les
comarques de Ponent l’anomalia va
resultar
negativa
com
a
conseqüència de la boira freqüent,
a la resta de Catalunya, els dies
majoritàriament assolellats van fer
que aquesta fos positiva.

La integració de les diverses
xarxes
d’estacions
que
actualment conformen la XEMA,
es va completar l’estiu del 2007.
Des d’aleshores ençà, els diversos
equipaments són homogenis pel
que fa als tipus de sensors,
dataloggers, comunicació, etc.

*Per què els darrers 10 anys?
1) La base de dades disponible no permet treballar amb un període climàtic de referència de 30 anys
2) Un període de referència més recent permet tenir en compte més estacions i obtenir mapes més detallats (actualment es treballa amb
unes 115 EMA, depenent de la disponibilitat de dades)
3) La qualitat de la dada és millor per als últims anys que no pas dècades enrere (per equipament, entorn de l’estació i major control de
qualitat)

 Al gener del 2015 els mapes d’anomalia d’irradiació solar es van començar a
elaborar de forma sistemàtica dins l’operativa dels butlletins mensuals, i des de
l’hivern de 2015-2016 s’inclouen també als butlletins estacionals i anuals.
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