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PLANTA DE LA GALERIA i 

SITUACIÓ DE LES SONDES DURANT LA MESURA 1 

(10 MAIG 1999 a les 19 h fins el 14 JUNY 1999 a les 22 h) 
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MESURES DE TEMPERATURA 

 

1.-Gràfica dels resultats obtinguts per les 8 sondes durant 20 dies, 

11/05/99 al 30/05/99. 

 

2.-Gràfica de la evolució de la temperatura exterior i les interiors 

durant 20 dies, 11/05/99 al 30/05/99. 

 

3.-Gràfica dels resultats obtinguts per les 8 sondes durant 35 dies, 

10/05/99 al 14/06/99 

 

4.-Gràfica de la evolució de la temperatura exterior i les interiors 

durant 35 dies, 10/05/99 al 14/06/99 

 

5.-Gràfica dels resultats obtinguts per les 8 sondes durant 10 dies 

(11/05/99 a 20/05/99) 

 

6.-Gràfica dels resultats obtinguts per les 8 sondes durant 3 dies 

(14, 15 i 16 maig 1999) 

 

7.-Gràfica dels resultats obtinguts per la sonda Exterior (E) i les tres 

sondes situades a la zona oest de la galeria (W1, W2, W3), durant 3 

dies (14, 15 i 16 maig 1999) 

 

8.-Gràfica dels resultats obtinguts per la sonda Exterior (E) i les tres 

sondes situades a la zona oest de la galeria (W1, W2, W3), durant la 

setmana  del 17/05/99 al 23/05/99 

 

9.-Gràfica dels resultats obtinguts per les 8 sondes durant la 

setmana del 24/05/99 al 30/05/99 
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