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Észak-Atlanti Oszcilláció
 NAO : Az északi félteke téli időjárását határozza 

meg. Télen Izlandon alacsony, míg a közepes 
szélességeken magas légnyomás uralkodik.

 A NAO intenzitásának mérőszáma a NAO index, 
mely két olyan mérőállomás által jelzett 
tengerszinti légnyomás különbség ami közel van 
az Izlandi alacsony és az Azori magas nyomású 
légköri képződmény centrumához 





A Villámlás
 Potenciálkülönbség a felhő-föld vagy felhő-felhő között.

 Elektrosztatikus töltések miatt jön létre

 Ha ez túl nagy lesz, elektromos kisülés formájában 
töltéskiegyenlítődés zajlik le.

 3 fő fázis: elő kisülés, ellenkisülés, főkisülés

Lokalizálás: Magyarországon a SAFIR rendszer, a világon a 
WWLLN.





Irodalmi Előzmények
 Kutatók feltételezik hogy a NAO hatással van a 

villámlásra.

 Rövid 5 téli periódusra  vizsgálódtak (1995-2000)

 Téli villám aktivitás nő a NAO abszolút értékével.

 A pozitív NAO szakasz erősíti/gyengíti a villám 
aktivitást az északi/déli régióban.

 Konklúzió: Bizonytalansága az,hogy közismert 
tény, hogy a villámok gyakorisága csökken az 
egyenlítőtől távolodva, a másik hiányosság pedig, 
hogy az 5 éves időtartam kevés.



 Havi felhő-föld villámok gyakorisága ( 10^-4 km^-2, a 
folytonos vonal), illetve ha NAO index értékek ( hPa, 
szaggatott vonal).



NAO index és a villám gyakoriság 
vizsgálata.
 A spanyol kutatócsoport vizsgálatának hiányossága, hogy 

havi értékeket használ, ehelyett mi napi adatokat 
használunk mind a NAO-ról mind pedig a villám 
gyakoriságról.

 2 területre fókuszálunk: Európai kontinens (EU) illetve az 
ebben benne fekvő Földközi tenger környéke (FT)



Megkíséreltünk egy anomália szerű idősor meghatározását.

Elvégeztünk egy standardizálást a két mennyiség teljesen eltérő 
mértékegysége és számértéke miatt.



 Felállítottunk egy keresztkorrelációs függvényt , τ eltolási 
paraméterrel. Látható hogy a korrelációs koefficiensek 
értékei rendkívül alacsonyak minden eltolás esetén, tehát 
kijelenthetjük , hogy a korrelációnak nyoma sincs.



 Mégis csak állhat fönn valamilyen kapcsolat, ha néhány 
lokális eseményt vizsgálunk.



 Ha összehasonlítjuk a havi és a mi napi adatainkat, 
akkor is látható, hogy nincsen antikorreláltság.



Köszönöm a          
Figyelmet!


