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Meteorologia. El vent ajorna una  altra vegada el gran  salt 

al buit de Baumgartner 

Dimecres, 10 d'octubre del 2012 

Les condicions meteorològiques a Roswell (Nou Mèxic, EUA), on s'ha instal�lat la base i el centre 

de control de la missió, ja havien obligat a ajornar abans l'enlairament. No obstant, en aquesta ocasió la 

decisió definitiva es va acordar ”in extremis”, quan Baumgartner ja portava posat el vestit espacial i estava 

acoblat a l'interior de la càpsula pressuritzada. El gegant globus d'heli, d’un gruix 10 vegades més prim que 

una bossa de plàstic, estava pràcticament inflat. Es recargolava per efecte del fort vent.     

Per començar a volar és necessari que la velocitat del vent a la zona en qüestió no superi els cinc quilòmetres 

per hora.  

Font  de la notícia: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/vent-ajorna-una-altra-vegada-gran-salt-buit-baumgartner-www-2222732 

 

Conèixer les condicions meteorològiques a Roswell en el moment del salt  era molt important per 

l’èxit de la missió. Si bé també són impredictibles. 

 

Paràmetres que eren importants conèixer per l’èxit de la missió: 

El vent, la precipitació, la nuvolositat i les tempestes solars 

 

Activitat 1.-  Relacioneu les dues columnes: 

Paràmetres Conseqüències 

El fort vent  podria      

       

predir la zona d’aterratge  

Saber els corrents d’aire en alçada  es podria 

 

disminuir la visibilitat per a  l’equip i el rendiment del globus 

La precipitació podria 

 

impedir l’ascens afegint pes  

L’ excés de gel acumulat al globus podria  

 

afectar la comunicació via satèl�lit i ràdio 

El cel cobert més  del 50 % per núvols  podria 

 

trencar el globus 

Les  tempestes solars podria  dificultar el seguiment de l’ascens i del descens d’en Fèlix 

 

 

Per això l’equip de meteoròlegs van estudiar els gràfics climàtics històrics i actuals  per saber en quina època era 

millor portar a terme el salt.  

A finals de setembre tot ja estava a punt pel gran salt. Per això  Don Day, el meteoròleg de la missió va confirmar 

que a principis de la tardor el clima encara és favorable per l’ascens del globus estratosfèric a Nou Mèxic i que la 

missió és pot portar a terme durant les dues primeres setmanes d’octubre.  

També els calia saber quin temps atmosfèric podien preveure durant aquestes dues setmanes  i escollir el dia més 

apropiat per realitzar el salt.    
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Clima i temps atmosfèric 

 

Activitat 2.- En aquesta web podeu veure els gràfics climàtics  de la distribució anual de: la temperatura, la 

precipitació i els dies de sol. Els gràfics climàtics  es fan amb les dades de les taules climàtiques de 20 o 30 anys. 

- http://es.allmetsat.com/clima/new-mexico.php?code=72268 

a) Anoteu les dades a  la taula del mes d’octubre que trobareu als gràfics: 

Temperatura  

Precipitació màxima mínima 

 

Dies de sol 

           mm       º C      º C         hores 

 

 b) En aquestes adreces podeu veure el temps  que feia el dia del salt ( 14 d’octubre del 2012). 

Anoteu a la taula el temps atmosfèric que feia aquest dia: 

- http://freemeteo.com/default.asp?pid=155&la=4&gid=4219934&monthFrom=10&yearFrom=2012&sid=72219

6 

- http://freemeteo.com/default.asp?pid=20&gid=5481111&sid=723650&la=4&lc=1&nDate=14/10/2012 

 

Temperatura 

màxima mínima 

Velocitat 

del vent 

Precipitació Nuvolositat 

      º C     º C      km/ h   mm  

 

c) Quin tipus de clima té Roswell? Escriu alguna característica. 

- http://es.db-city.com/Estados-Unidos--Nuevo-M%C3%A9xico--Chaves--Roswell 

- http://riie.com.ar/?a=31855 

 

 

 

d) Quina és la principal diferència entre clima i  temps atmosfèric?   

Podeu cercar informació en la web:  

- http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/tempsclima/clima1.htm# 

 

 

 

 

 

 

 

e) Poseu un exemple de clima  i un de temps atmosfèric.  

 

 

 

 

Predicció del temps 

Els meteoròlegs havien de predir el moment en el  qual les condicions meteorològiques fossin les més idònies per 

l’èxit de la missió. Per fer la predicció havien de: 

- Recollir les dades meteorològiques  dels diferents instruments pels observadors. 

- Interpretar-les i processar-les. 

- Elaborar els mapes del temps. 
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Fem de meteoròlegs! 

Si en Baumgartner volgués repetir el salt estratosfèric a Celrà. Tindria avui les condicions meteorològiques 

favorables? Esbrineu-ho. 

 

Activitat 7.- Recollida da dades 

Ens caldrà recollir informació sobre: La velocitat i direcció del vent, la  humitat de l’aire, la pressió atmosfèrica, la 

temperatura de l’aire i les precipitacions. A diferent nivell, des de la superfície de la terra fins a la tropopausa i més 

enllà.
  

Per estudiar tots aquests fenòmens es necessiten estacions meteorològiques, que són capaces de mesurar la major 

part de les variables meteorològiques, radars, satèl�lits, etc. 

Per això visitarem la web meteocat.  

 

Des de la superfície de la terra : 

 

Estacions meteorològiques: 

1.- Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)   

Formada per un col�lectiu de persones distribuïdes arreu del territori i que col�laboraran amb el Servei Meteorològic 

de Catalunya aportant informació meteorològica. 

Estació meteorològica: 

 

a)  Després d’una forta ventada, els cartells d’aquesta estació meteorològica estan desordenats. 

Col�loqueu-los correctament. 

Cerqueu informació en la web: 

- http://www.xtec.cat/~rherna24/meteo_aparells.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 8 a) extreta de la 

web: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/8610/1/TEMPESTES_%20INUNDACIONS_GAMA_FLASH_CAT.pdf 

 

b) Completeu la taula: 

Instruments Serveix per mesurar Unitats 

Termòmetre   

Baròmetre    

Higròmetre   

Heliògraf    

Anemòmetre   

Penell    

Pluviòmetre   
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c) Quants observadors hi ha al Gironès?  On es troben? 

Cerqueu informació en la web:  

- http://www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html (cliqueu al Gironès) 

 

Aneu a l’estació meteorològica de Salt. Anoteu les dades d’observació que trobareu a la taula que segueix. 

Vent Temps present Cel Visibilitat Comentaris 

     

 

La informació meteorològica podrà ser de tipus instrumental i/o informació de tipus observacional, per a informar de 

la cobertura i el tipus de nuvolositat, de la visibilitat horitzontal, dels meteors observats en el temps present (pluja, 

neu, tempesta, calamarsa,...)  

 

2.- Estacions meteorològiques automàtiques.  Els sensors enregistren les 

dades. 

http://www.meteo.cat/xema/AppJava/SeleccioPerComarca.do Cliqueu 

al Gironès  

a) Quantes estacions hi ha al Gironès?  

b) Anoteu la pressió atmosfèrica. Mireu si en alguna d’aquestes 

estacions ha enregistrat la pressió atmosfèrica, en cas positiu quina és 

la pressió? 

 

c) Quines altres variables enregistren? Escriviu-ne tres. 

 

 

3.- El radar meteorològic és un aparell que emet i rep impulsos d’ones 

electromagnètiques. Aquestes ones reboten en les gotes de pluja. A Catalunya hi ha 4 

radars. 

Abans de respondre les  preguntes aneu a la web:  

- http://www.meteo.cat/servmet/radar/index.html 

Radar Puig d’Arques (535m) en el massís de les Gavarres 

a) El radar ens permet  mesurar: 

 

b) Com es veuen les dades en el mapa?  

 

c) Les dades que ens proporciona podria ser un inconvenient a l’ hora de fer el salt a Celrà?  Expliqueu-ho 

 

 

A alçada 

1.- Els radiosondes . Els instruments s’envien amb globus  a uns 20 km d’alçada. Mesuren i transmeten la 

pressió atmosfèrica, la temperatura i la humitat. 

 

2.- A més alçada orbitant entorn del planeta hi han els satèl�lits artificials.  

Sobre la nostra zona orbita el Meteosat a 36.000 Km d’altitud. 

Meteosat recull informacions sobre les temperatures de la superfície del mar, la direcció del moviment dels núvols, 

la temperatura i altitud màxima dels núvols i la humitat de la troposfera superior, permet discriminar entre neu o gel 

i núvols. 

El principal sensor a bord del Meteosat-8 es un radiòmetre (anomenat SEVIRI), instrument 

que mesura la radiació tèrmica i visible. Escaneja la superfície de la Terra i mesura 

l’energia que radia i la codifica digitalment. El funcionament es basa en el fet que la 
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radiació que envia la superfície de la Terra és diferent si aquesta  està o no coberta de núvols. Després, envia 

aquesta informació a una estació terrestre on es componen les dades en forma de imatges fotogràfiques.  

Aneu a la web: 

- http://www.meteocat.com/servmet/index.html (aneu a satèl�lit) 

a) Quina informació ens proporciona? 

 

 

b) Com són les fotografies?   

 

I altres, com avions meteorològics, boia oceanogràfica,...  

c) Amb totes les dades  que heu recollit permetria a Baumgartner saltar avui  des de Celrà? Justifiqueu- ho 

 

 

 

Activitat 8.- Predir el temps.  

També es fan mapes de l'estat general del temps, utilitzant símbols gràfics com els que es troben a la pàgina de 

meteocat que són més entenedors.  

A Catalunya tenim mapes de previsió a curt termini i a 8 dies, tot i que és menys fiable. 

Cerqueu informació en la web: 

- http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/ctermini/cat/d2.html 

a) Quants dies tenim previsió del temps a curt termini?  

 

 

b) Aneu al Gironès expliqueu quin temps s’espera que faci avui. (cliqueu a la llegenda per saber que indica cada 

símbol) 

 

c) Quines variacions  s’esperen els propers dies? 

 

 

 

d) Quin dia d’aquests 8 dies seria el més apropiat per al llançament de Baumgartner? Expliqueu per què? 

Per saber la previsió del temps a 8 dies aneu a cercar informació a la web:  

- http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/mtermini/cat/index.html (aneu a Cervià de Ter) 

 

 

 

 


