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A trastienda das predicións
meteorolóxicas
Divulgar grava un vídeo sobre os actuais traballos de mantemento de abóiaa
da Guarda
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Os galegos somos
os que máis
buscamos como
perder peso a
última hora

Mentres a maioría de españois gozan das súas
vacacións, os expertos da Unidade de Tecnoloxías
Marimas do Cetmar continúan traballando durante
o mes de agosto para que os veraneantes poidan
acceder a predicións meteorolóxicas máis
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comer: a regra do
80/20

axustadas e decidir os seus plans de lecer de cada
día.
E xunto a eles, tamén están ao pé do canón os
integrantes do grupo Divulgar da Universidade de
Vigo, que acaban de gravar un pequeno vídeo no

Traballos de mantemento na Guarda. // Divulgar

que mostran as operacións de mantemento de
abóiaa océano-meteorolóxica da Guarda.

10 trucos para
adelgazar sen
efecto rebote

O documento, que se inscribe no marco do proxecto MarRisk, resume as operacións de fondeo de
abóiaa, que pertence ao observatorio RAIA. Unha acción rutineira que se realiza cada un ou dous anos.
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Fondeo de abóiaa océano meteorolóxica da Guarda from Divulgar on Vimeo .

Estas aboias permiten recoller datos como dirección e velocidade do vento, temperatura e humidade
do aire, temperatura do mar, salinidade, dirección e velocidade das correntes e osíxeno disolto, entre
outros parámetros. E para iso están dotadas de sondas multiparamétricas, así como de temperatura e
humidade, correntímetros, anemómetros, e unha conexión GPRS.
Desde Divulgar explican que toda esta información é transmitida a servidores informáticos en terra
firme, onde os expertos analízana e danlle difusión. Os datos recompilados son útiles para realizar
análises e predicións meteorolóxicas, calibrar e validar modelos meteorolóxicos, coñecer a estrutura
vertical das correntes ou achegar datos para a navegación marítima. Información de gran importancia
para sectores craves da nosa economía como o marisqueo e o lecer.
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Máis información
Denuncian a morte de medio millón de pitos en Galicia durante a onda de calor
Familiares de enfermos do Meixoeiro critican a falta de aire acondicionado durante a onda de calor
A Policía Local salva a un can encerrado nun coche en plena onda de calor
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