
Hogyan keletkezik a villám? 
- Sárkánnyal a villámok nyomában. 
- A légköri elektromos jelenségek értelmezésénél fontos szerepet játszik a „vízesés 

elektromosság jelensége", amelynek felfedezése egy magyar származású Nobel-díjas 
fizikus munkásságához fűződik. 

-A zivatargenerátor a légköri elektromos áram áramforrása. 

Viharos éjszakákon mennydörgések villámlások közepette az égbolt színpompás 
tüzijátéka figyelhető meg. A felhők között átcsapó villámok vakító fehér fénye 
pillanatonként ezüstös ragyogásban világítják meg az égbolt egy-egy részét. Hatalmas 
égzengések követik a lecsapó villámok össze-vissza cikázó nyomát melyek a földbe 
csapodnak. 

A villám a leglátványosabb természeti jelenségek egyike, amely mindenkor 
csodálattal teli félelemmel tölti el az embert. E jelenségnek az emberre kiváltott hatása 
az idők folyamán sokat változott. A primitív népcsoportok érzelem és mítoszvilágát 
tanulmányozva, következtethetünk a villámlásnak az ősemberre való hatására. Hatása 
az ijedségben, a borzadályban, a félelemben nyilvánult meg. A primitív ember nem 
ismerte e természeti jelenséget kiváltó okokat, annak csak a pusztító hatását érzékelte; 
számára úgy tűnt, hogy a felsőbb hatalmak haragja fordult ellene. 

Csak a XVIII. században sikerült Benjamin Franklinnak meggyőző kísérletekkel 
igazolni, hogy a villámlás, légköri elektromos kisülés. Híres sárkány kísérleteivel 
kimutatta, hogy a légköri elektro
mosság segítségével ugyanúgy lehet 
szikrát előállí tani vagy egy elek-
troszkópot feltölteni mint a dörzselek-
tromos géppel. (1 ábra) 

Franklin látványos kísérletei meg
győzően bizonyították azt a tényt, hogy 
a villám a légkörben létrejövő elektro
mos (villamos) szikrakisülés, amely a 
felhők között vagy a felhő és a földfel
szín között alakul ki. 

A felhők nagyméretű elektromos 
feltöltődésére, amely a szikrakisülést 
kiváltja, a fizikusok csak jóval később, 
a mi századunkban tudtak magyaráza
tot adni. Egy pozsonyi születésű, magy
ar származású Nobel-díjas fizikus, 
Lénárd Fülöp kutatásai derítettek fényt e jelenség okára. 

Ha a légkörben végbemenő elektromos jelenségeket akarjuk vizsgálni ismernünk 
kell magának a légkörnek az elektromos állapotát. Egyszerű kísérletek bizonyítják, 
hogy a légkörben mindig elektromos tér van jelen. A legegyszerűbb erre vonatkozó 
kísérlet: a légköri elektromos térnek lángszondával való kimutatása. A lángszonda 
egy 2-3 méter hosszú fémrúd melynek egyik végére egy alkoholba mártott vatta
csomót rögzítenek. A vízszintesen elhelyezett fémrúd szabad végét egy földelt 
elektrométerhez kötjük, míg a vattás vége a szabad légkörbe nyer elhelyezést. (2. 
ábra). Ha a rúd végén lévő vattacsomót meggyújtjuk, miközben az lánggal ég, az 
elektrométer pozitív töltésekkel feltöltődik. Az elektrométer feltöltődése a légköri 
elektromos tér jelenlétére utal. A jelenséget úgy magyarázhatjuk, hogy a légköri 

1. ábra. A sárkány-kísérlet során a légköri 
elektromosság feltölti az elektrométert 
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elektromos tér, a fémrúdban létrehozza 
az elektromos megosztás (influencia) 
jelenségét, ennek megfelelően a fém
rúd külső végében negatív, míg a másik 
végében pozitív töltésfelhalmozódás 
jön létre. Az égő láng ionizálja maga 
körül a levegőt, amely a rúd végén 
f e lha lmozódo t t negat ív tö l tések 
k iá ramlásá t e r edményez i . Ez a 
töltéskiáramlás a fémrudat pozitív 
töltésekkel tölti fel, amelyet az elek-
trométerrel ki tudunk mutatni. 

A légkör elektromos terét jellemző 
ekvipotenciális felületek általában követik a Föld domborzati viszonyait. A szabad 
területű sík vidékeken párhuzamosan haladnak a földfelszínnel, míg a kiemelkedő 
domborzati képződmények, épületek deformálják az ekvipotenciális felületeket (3. 
ábra - lásd folyóiratunk hátsó borítóján). Elektromos szempontból a légkör nem 
tökéletes szigetelő. A különböző ionkeltő folyamatok: a földkéregből jövő ter
mészetes radioaktív sugárzás, a kozmikus sugárzás, valamint a napsugárzás (főleg 
annak ultraibolya komponense), folyamatosan termeli az ionokat. A légkörben 
különböző méretű (kis, közepes és nagy) pozitív és negatív ion található. Az ion 
méretét elsősorban nem a töltése hanem annak tömege határozza meg. A levegő 
molekulák (oxigén és nitrogén molekulák) ionizált állapotban magukhoz vonzanak 
semleges molekulákat és így kialakulnak olyan közepes és nagy ionkonglomerátu-
mok amelyek akár 20-30 semleges molekulát tartanak magukhoz kötve. Így a 
légkörben lévő töltéshordozók méretei igen tág határok között változhatnak (10 - 4 - 1 0 - 7 

cm). A levegő fajlagos elektromos vezetőképességét sok tényező befolyásolja. Emiatt 
nagymértékben változik a földrajzi helytől és az időszaktól függően. Száraz, napos 
időben a földfelület közelében az átlagértéke: 2,4.10-14 ohm - 1 m - 1 . Ez az érték a 
kozmikus sugárzás következtében, a Föld felületétől távolodva a magassággal 
rohamosan növekszik (egy bizonyos határig). A felhők nagyméretű elektromos 
feltöltődésére, amely a szikrakisülést kiváltja, a fizikusok csak jóval később, a mi 
századunkban tudtak magyarázatot adni. Egy pozsonyi születésű, magyar származású 
Nobel-díjas fizikus, Lénárd Fülöp kutatásai derítettek fényt e jelenség okára. 

Folyadék és gáz érintkezésekor a folyadék szabad felszínén ill. felületi rétegén, a 
felületi feszültséget is okozó intermolekuláris erők következtében, elektromos ket
tősréteg alakul ki, amelynek külső része negatív töltésű. 

A levegővel érintkező vízcseppek a felületi erők következtében gömb alakot 
vesznek fel, és a kialakult elektromos kettősréteg folytán a csepp külső felületén 
negatív töltések helyezkednek el. A néhány mikron vastagságú felületi réteg belse
jében ugyanannyi pozitív töltés van (4. ábra). 

Ha az ilyen vízcseppek nagy sebességgel mozogva ütköznek és szétporladnak, a 
porladó vízcsepp felületéről apró mikroszkopikus méretű cseppecskék válnak le, 
amelyek magukkal viszik a felületi réteg negatív töltését. Vízesések, szökőkutak körül 
a levegőben nagy mennyiségű negatív elektromos töltés mutatható ki. Ez a jelenség 
akkor is bekövetkezik, ha heves légáram porlasztja a vízcseppeket. A jelenségnek 
ezen magyarázata Lénárdtól származik, magát a jelenséget Lénárd effektusnak vagy 
vízesés-elektromosságnak nevezik (a szakirodalomban még balloelektromosság 
néven is ismert). 

A zivatarfelhő (cumulonimbus) elektromos feltöltődésének legkézenfekvőbb 
magyarázatát a Lénárd-effektus alapján adhatjuk meg, A 4. ábrán vázolt modell alapján 
a következőképpen értelmezhetjük: a zivatar heves légárama az ( l ) -es cseppet 
hozzácsapja a (3)-as csepphez. Az (l)-es részben szétporlad, leválnak róla a mik
roszkopikus cseppek, (2) amelyek a (3)-as cseppre esnek. Így kialakul a nagyobb 
tömegű (4)-es csepp, amely negatív töltésű és nagyobb tömege, valamint az 
ütközéskor nyert impulzus miatt lefelé fog elmozdulni. Az (l)-es csepp elveszítve 
negatív töltéseit átalakul az ütközés folytán felfelé elmozduló (5)-ös cseppé amely 

2. ábra. A légköri elekromos tér a fémrúdban 
(lángszonda) töltéseket indukál 
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pozitív töltést visz magával. Így végered
ményként létrejött egy negatív és egy pozitív 
töltésű v ízcsepp. Az e l l enkező előjelű 
tö l t é seknek ez a nagy távolságra való 
szétválasztása tetemes munkavégzést igényel, 
amely a rendszer elektromos energiáját növeli. 
Így ez a töltés-szétválasztás nagy poten
ciálkülönbségeket hoz létre a töltésrendszeren 
belül, amely millió-Voltos nagyságrendű 
feszültségekhez vezet. 

A kialakult nagyfeszültségű elektromos 
erőtér több másodrendű folyamat elindítója 
lehet. Így létrejöhetnek ionizációs folyamatok. 
A nagy t é r e r ő s s é g ű t é r r é szekben a 
levegőmolekulák ionizálódnak, majd az 
erőtérben felgyorsulnak. A felgyorsult ionok 
sorozatos ütközés folytán lavinaszerű ütközési 
ionizációs jelenségek beindítói lesznek. Így 
rövid idő alatt nagy kiterjedésű térrészekben 
nagy töltésmennyiség halmozódik fel. Ezt a 
töltésmennyiséget a belső elektromos tér, 
valamint az orkánszerű szélvihar nagy távol
ságra szétválasztja. Az így kialakult töltés
rendszerek nagyobb alakzatokba, felhőkbe 
tömörülnek, amelyek között többszáz-millió 
Voltos feszültségek alakulnak ki. Ha a felhők között, vagy a felhő és a Föld között a 
potenciálkülönbség eléri az átütési feszültség értékét, akkor létrejöhet a villám 
alakjában történő elektromos kisülés. A zivatarokat kisérő villám különböző alakú 
lehet. A leggyakoribb a vonalas villám, amely ha két felhő között létesül felhő közti 
villámnak, ha a földfelszín és egy felhő között alakul ki "leütő villámnak" nevezik. A 
leütő villám lehet pozitív vagy negatív villám, aszerint, hogy a felhő az anód vagy a 
katód szerepét tölti be. A villámlást rendszerint egy gyenge elővillám készíti elő, 
amelyet az erős fővillám követ, melynek kisülési pályája az úgynevezett villám 
csatorna zegzugos elágazású. A csatornát képező, erősen ionizált gáz egy nagy 
vezetőképességű plazma, amelyben igen nagy, 10 4 -10 5 A nagyságú áramerősség 
alakul ki. A fővillám csatornahosszúsága több kilométer is lehet. A feszültség a villám 
végpontjai között elérheti a 109 V értéket, egy-egy villám időtartama 1 0 - 3 s 
nagyságrendű, s abban néhány coulombtól néhányszáz coulombig terjedő töltésmeny-
nyiség szállítódik. A villám energiája elérheti a 1 0 1 0 J értéket (összehasonlításként a 
Japánra ledobott atombomba energiája 1 0 1 4 J nagyságú volt). 

A leütő fővillámot rendszerint rövid időközökben több elő- és fővillám követi 
nagyjából ugyanazon csatorna mentén. A villámlást rendszerint mennydörgés is 
követi, amelyet a csatorna és az azt körülvevő levegő hirtelen felmelegedése által 
keletkező nyomásnövekedés okozta exploziós hullám kelt. A dörgést sok esetben 
visszhanghatások is fokozzák. 

A vonalas villám mellett még gyakran előfordul a felületi villám, amely egy-egy 
felhőrészlet felvillanásában nyilvánul meg. Ritkább jelenség a gyöngysorvillám, amely 
fényes és sötét pontok sorozatából álló villám. Igen ritka jelenség a villám beütési 
helyén keletkező gömbvillám, amely egy vakítóan világító fényes gömb. A 
gömbvillám, amely lényegében egy plazmacsomó - átmérője néhány deciméter -
érdekes szökdécselő mozgást végez, amíg szét nem robban. Élettartama általában a 
néhány percet nem haladja meg. 

A Föld elektromos szempontból a légkör felé semleges testnek tekinthető. A Föld 
légkörét egy állandó elektromos tér tölti ki, melynek adatai időben változnak. Ebben 
az elektromos térben kimutatható egy állandó elektromos áram, melynek töltésforrása 
a zivatar. A földi légkör elektromos szemponból egy zárt áramkörnek tekinthető. 
Ennek az áramkörnek a modelljét az 5. ábrán látható kapcsolási vázlat szemlélteti. A 

4. ábra. A vízcseppek felületi 
rétegében elektromos kettős réteg 

képződik. A cseppek poriadásakor a 
külső negatív töltések leválnak (Lénárd-
effektus). (A folyamat mechanizmusát 

a szövegben magyarázzuk.) 
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légköri elektromos térerősség (E) 
nagymértékű helyi és időbeli in
gadozásokat mutat, a magassággal 
gyorsan csökken, és átlagos értéke 
a földfelszín köze lében , szép 
időben: E 0 130 V/m. Mivel a G 
fajlagos e lek t romos veze tőké
pesség a magassággal kb. olyan 
mértékben növekszik mint amilyen 
mértékben a térerősség csökken, a. 
kettő szorzata így egy állandó áram
sűrűséget eredményez, amely füg
getlen a magasságtól, s melynek 
értéke: J = σ . E = 3,3 .10- 1 2 A/m 2. 
(5. ábra). J annak a légköri füg
gőleges áramnak a sűrűsége, ame
lyet a normális légköri térerősség 
hatására lefelé haladó pozitív és 
fe l fe lé m o z g ó negat ív ionok 
hoznak létre. Ez az áramsűrűség a 
Föld S felületére számítva I = J.S 
1700 A áramerősséget eredményez. Ennek az áramerősségnek a fenntartásához 
szükséges töltésmennyiséget a G "zivatar-generátor" szolgáltatja. A G generátor a 
zivatarokat reprezentálja, amelyek átlagosan az egész S földfelszínből S1 S/280 
területet borítanak be. A zivatar-felhőkben végbemenő jelenségek folytán (Lénárd 
effektus) olyan töltésszétválasztás megy végbe, melynek következtében túlnyomó 
részben pozitív töltések áramlanak felfelé és negatív töltések lefelé. A negatív töltések 
az RZ ellenállású légoszlopon át földfelszín D helyére, a pozitív töltések az R0 felső 
légköri ellenálláson át a 60-70 km magasságban levő jól vezető ionoszféra A helyére 
jutnak. A zivatarmentes részek felett, melynek felülete S2 (S 2=S-S 1), az áramerősség 
iránya a zivatar zóna áramával ellentétes irányú. Ilyenformán alakul ki az ABCD zárt 
áramkör, melynek BC szakasza a zivatarmentes részek feletti légkörnek felel meg, 
melynek ellenállása R 150 ohm. A zárt áramkörnek megfelelően, mind a zivatar, 
mind a zivatarmentes zónában ugyanaz az I áramerősség van jelen, viszont a 
zivatarzóna áramsűrűsége 280-szor nagyobb mint a zivatarmentes területeké. Az 
ionoszféra kiegyenlítő rétege és a földfelszín között egy U = R.I 250000 V feszültség 
áll fenn. 

Ezzel az áramköri moddellel a légköri elektromos áram mind a zivatar mind a 
zivatar mentes zónában jól leírható. Természetesen a légköri elektromos jelenségek 
esetében is nem kis mértékben lépnek fel helyi és időszakos anomáliák, amelyeknek 
magyarázata nem illeszkedik be az általános modellképbe. 

(Jelen tanulmányt a szerzőnek a Természet Világa 1997 májusi számában 
megjelent cikke nyomán közöljük) 

Puskás F e r e n c 

5. ábra. A légkör „elektromos áramkörének" 
kapcsolási vázlata. Ennek az áramkörnek az áram

forrására a zivatar. 
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