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 Meteorológiában ismert zivatar kifejezés: Az 
időjárási esemény során villám azt követően 
pedig mennydörgés figyelhető meg.  



Zivatarfelhő és a villámok kapcsolata 

(http://vili.pmmf.hu/jegyzet/elektrom/Image509.gif)  

(Horváth, 2004, CXXIV. o., 1. ábra) 

(Czelnai, 1979, 172. o., 87. ábra) 

(http://pestszentimre.info/images/ups/497.jpg) 



 1925. C.T.R Wilson 

 Nagyobb villámkisülés 

 Töltés többlet elektromos tere 

 Alacsony sűrűség 

 Gázkisülés 

 

 1989. John Winckler 

 Első felvétel 

 

 Alak szerinti csoportosítás 

 oszlop, répa, angyal, fa (Y) 

 

(www.termeszetvilaga.hu/szamok/ 
tv2011/tv1107/b1.jpg) 



 A globális elektromos áramkör létének 
bizonyítékai 

 Hosszú távon nem változtatják meg a légkör 
összetételét 

 Megfigyelésük során többet tudhatunk meg a 
zivatartevékenységekről, villámkisülésekről, 
mezoszféra és alsó ionoszféra tulajdonságairól 

 Tulajdonságaik alapján lehetőség meglévő 
technológiák fejlesztésére 



 

 a vörös lidércek által elfoglalt 
magasságtartomány (mezoszféra) pontosabb 
meghatározása volt gömbi háromszögeléssel 

 

 a felsőlégköri kisülések és az ezeket kiváltó 
egyedi villámok tulajdonságai közötti 
összefüggések feltárását célzó elemzések 
előkészítése 



 Két megfigyelési pontból készült felvételek 
alapján pontosabban becsülhető az emisszió 
magassága 

  

 Lépései: 
 irányok   

 talpponti helyzet +  

 emelkedési szög  

 MAGASSÁG 

 

 



Sopron 

Nydek 



2012. Július 2. 

- Cseh-Lengyel-Német 
határterületeket érintő 
zivatargócok feletti 
emissziók 

- 20:15-01:30 (UTC) 
- 18 felvételen mindkét 

megfigyelő állomásról 
azonos felvételek 

- 22 db. lidércelem 
2012. Július 4.. 

- Cseh-Német-Osztrák 
határterületeket érintő 
zivatargóc feletti 
emissziók 

- 22:00-22:41 (UTC) 
- 10 felvételen mindkét 

megfigyelőállomásról 
azonos felvételek 

- 12 db. lidércelem 
 

(LINET villámtérképek) 



 UFO Analyzer  

 Felvételek lejátszása 

 A kamera tájolásának a meghatározása  

 A vörös lidércek azimut és eleváció értékeinek 
a leolvasása  

 A kijelölt pontok magasságának a 
meghatározása 

 Exportálás MatLab-ban ábrázolás 

 



Répa 

Fa/Y Oszlop Angyal 

Bizonytalanság: < ± 2.1 km 



 Legtöbb répa formájú, de számos fa és oszlop alakú 

 Répa formájú lidércek alacsonyabban (65-77 km között), 
mint oszlop formájúak (72-82 km között) 

 2012. 07. 02. éjszakán detektált répa és oszlop formájú 
lidércek alacsonyabban 

 Fa (Y) alakú lidércek oszlop formájú lidércekkel  közel 
egy magasságban (70-81 km között) 

 Kevés számú angyal alakú lidérc- nem lehet 
következtetéseket levonni 

 

A lidércek teste 



 Összesen 15 db. répalidérc közül 14-nek 
felső 7-nél alsó diffúz kisülés 

 Répa formájú lidércek  teljes testének 
kiterjedése (61-85 km) 

 8db. oszlop formájú lidércből 2-nek felső, 
4-nek alsó halvány diffúz kisülése 

 2 medúza formájú lidérc! Különösen 
nagyok! (51-90 km között) 

 Fa (Y) alakú lidérceknél túl kevés fénylés 

 nem lehet következtetést levonni 

Fénylések magassága 



 Munka eredménye alátámasztják korábbi kutatások 
tapasztalatait  Répa formájú lidércek alacsonyabban 
vannak az oszlop formájúaknál 

 

 Felvételeken gyakrabban jelennek meg az emissziók 
csoportokban, mint egyedül  Korábbi Közép-Európai 
kutatásokban is 

 

 Kutatás folytatásának lehetőségei  Villám adatokkal 
való összehasonlítás! 
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