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ben, helyi és globális mágneses modellek 
szer kesztésében, illetve az űrkutatásban hasz-
nosulnak, a legtöbb esetben egyéb obszerva-
tóriumok és hálózatok adataival együttesen. 
A cikkben az obszervatóriumi adatok űrku-
tatásban betöltött szerepére mutattunk pél-
dákat.

A kutatásokat többek között az EU-FP7/2007- 
2013263218 (PLASMON) projekt és a 
K75640 sz. OTKA pályázat támogatja.

Kulcsszavak: geofizika, földmágnesség, obszer
vatórium, Tihany, magnetohidrodinamika, 
nemlinearitás
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A villámkisülés maga is tranziens jelenség, a 
természetben bekövetkező áramimpulzus, 
amely egyben elektromágneses sugárzás for-
rása. A villámkisülés közben keletkező elekt-
romágneses sugárzás spektrális összetétele az 
igen nagy frekvenciáktól (MHz) egészen 
kicsiny, néhány Hz-es frekvenciákig terjed. 
Ezek az elektromágneses hullámok a frekven-
ciájuk függvényében a villámkisülés helyétől 
mérve különböző távolságig észlelhetők.  A 
Schumann-rezonanciák frekvenciatartomá-
nyában (néhány Hz-től néhányszor 10 Hz-ig) 
ezek a hullámok akár többször is körbesza-
ladhatnak a Föld körül a felszín és az iono-
szféra által alkotott hullámvezetőben, amely 
üregrezonátorként viselkedik a Föld kerüle-
tével összemérhető hullámhosszakon (Schu-
mann, 1952). A hullámok fázis-összeadódása 
és -kioltása következtében rezonanciacsúcsok 
jelennek meg a spektrumban ~8 Hz-nél, ~14 
Hz-nél, ~20 Hz-nél, ~ 26 Hz-nél stb. Az alap-
módus (8 Hz) esetében kb. 0,5 s a lecsillapo-
dáshoz szükséges idő, így a másodpercenként 
átlagosan mintegy negyven-ötven alkalom-
mal bekövetkező villámkisülés biztosítja a 
Földionoszféra üregrezonátor állandó gerjesz-
tését. A teljes rezonanciaspektrum a globális 
villámlás során kisugárzott elektromágneses 

energia inkoherens szuperpozíciója révén 
alakul ki, és ezt háttér Schumann-rezonan-
ciának (SR) nevezünk. A Schumannrezonan
cia tranziensek egyedi, energetikus villámok 
keltette elektromágneses impulzusok, ame-
lyek koherens jelek formájában szuperpo ná-
lódnak a vertikális elektromos (Ez) és a két 
horizontális mágnesestér-komponens (HÉD, 
HKNy) háttér SR-értékeire, ahogyan az 1. 
ábrán is látható. Hazánkban a Schumann-
rezonanciák mérése az MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) 
Szé chenyi István Geofizikai Obszervatóriu-
mában folyik 1993 óta (Sátori et al., 1996).

Az 1. ábrán a nagycenki állomás melletti 
kis képen a vertikális elektromos tér változá-
sait mérő gömbantenna látható. A körök az 
optikai állomások észlelési tartományait ha-
tárolják. Az állomások melletti képek egy-egy 
olyan vörös lidércet mutatnak, ame lyet arról 
az észlelőhelyről fényképeztek; fölöttük az 
azokat kiváltó villámkisülések által keltett 
SR-tranziensek idősorai láthatók, ame lyeket 
a nagycenki SR-állomás rendszere rögzített. 
A függőleges vo nalkák 0,1 másodperces idő-
jelek. Alattuk látható a forrásvillámok becsült 
töltés momen tum-változása, amelyet az idő-
sorok feldolgozása alapján határoztunk meg.
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Az SR-tranziensekből meghatározható az 
ezeket keltő villám polarizációja, földrajzi 
helye (beérkezés iránya és távolsága), valamint 
a függőleges töltésmomentum változása (Bór, 
2011) még azokban a régiókban is, ahol a 
villámmegfigyelő hálózatok sűrűsége nem 
kielégítő, nevezetesen a trópusokon, elsősor-
ban Afrikában (Kongó-medence), ahol a 
leg több villám keletkezik, valamint az óceá-
nok térségében. A polarizációt, azaz egy felhő-
föld villámnál a felhőben kisülő töltéscent-
rum töltésének előjelét a vertikális elektromos 
térben tapasztalt első elugrás előjele szabja 
meg. Az előjeltől függően beszélünk pozitív 
vagy negatív felhő-föld villámról (vagy kvázi-
vertikális kisülési csatornát is létrehozó egyéb 

villámról, ahol a kisülő töltéscentrumok elő jel 
szerinti relatív vertikális elhelyezkedése ugyan-
olyan értelmű). A kisülés függőleges töltésmo-
mentum-változása a kisülési csatorna függőle-
ges vetülete hosszának és az átáramlott töl-
tésmennyiségnek a szorzata. Az SR-hul lám-
hosszakon elvileg a Föld bármely térségében 
keletkező villámokra meghatározhatók a 
fenti paraméterek, akár egyetlen SR-állomás 
vertikális elektromos és horizontális mágneses 
tér adataiból. Az egyetlen SR-állomás méré-
sein alapuló lokalizáció a távolságfüggő, de a 
forrás tulajdonságaitól független hullámim-
pedancia-spektrum (az elektromos tér vertiká-
lis komponense és a mágneses tér horizontá-
lis komponense hányadosának amplitúdó-

spektruma) mért és modellezett értékeinek 
összehasonlításán alapszik. A lokalizáció 
pon tossága korlátozott, a tényleges távolság 
kb. 10%-a. Mivel az érzékeny észlelőrendszer 
mérőcsatornáját telítésbe viszik a közeli villám-
kisülések erős jelei, a helymeghatározás csak 
kb. 1000 km-nél távolabbi források esetén 
végezhető el. Annál is inkább, mivel a távol-
ság meghatározásához használt modellekben 
alkalmazott közelítések is csak nagyobb for-
rásészlelő távolság esetén teljesülnek. A loka-
lizáció pontossága bizonyos mértékig növel-
hető több állomás SR-tranziensein ala puló 
háromszögelés révén. Ez esetben a kel tő vil-
lám helyét a mágneses tér komponen seiből 
számított Lissajous-görbékre vett merőleges 
irányok metszéspontja adja. A vil  lámkisülés 
(forrás) helyének a megfigyelőtől vett távol-
sága ismeretében a forrás függőle ges árammo
mentumspektruma előállítható a térkompo-
nensek mért spektrumának és a for rásmeg-
figyelő távolsághoz tartozó modell térkompo-
nens-spektrumának hányadosaként. A kisü-
lés függőleges töltésmomentuma az árammo-
mentum integrálja a kisülés ideje alatt.

Az egyedi energetikus villámokhoz, ame-
lyet az SR-tranziensek jeleznek, számos eset-
ben változatos formájú tranziens felvillanások 
(TLE – Transient Luminous Event) is társulnak 
a felső légkörben, a zivatarfelhő teteje és az 
ionoszféra alja között. Ezeket nevezzük fel ső
légköri elektrooptikai emisszióknak (FEOEM).  

Az 1. ábra térképén az Ibériai-félszigeten, 
valamint a Földközi-tenger keleti medencé-
jében lezajló zivatarok energetikus villámai 
által keltett optikai és elektromágneses tran-
ziens jelenségek közül láthatunk két példát. 
A villámkisüléshez kapcsolódó SR-tranzien-
seket a Nagycenk melletti Széchenyi István 
Geofizikai Obszervatóriumban regisztráltuk 
a vertikális elektromos és a két horizontális 

mágneses térkomponensben. Az Ez térkom-
ponens előjele (felfelé történő elugrás) pozitív 
felhő-föld villámot jelez forrásként. A térkom-
ponensek alapján számított töltésmomen-
tum-változások (1280 Ckm és 1870 Ckm) 
mértéke valóban energetikus villámokra utal. 
Ezen villámokhoz FEOEM-ek is csatlakoztak 
az említett két térség zivatara felett, ahogyan 
azt az optikai észlelések is mutatják.

A FEOEM-ek tudományos kutatása 
csupán a múlt század végén kezdődött el, 
ami kor véletlenszerűen, egy kamera tesztelé-
se során kapták lencsevégre (Franz et al., 1990) 
a FEOEM-ek egyik gyakori fajtáját, amely 
később az angol nyelvű szakirodalomban 
sprite-ként, később a hazai irodalomban vörös 
lidércként honosítva vált ismertté. A vörös 
lidérc magyar elnevezés a jelenség színéből és 
illékony voltából adódott. Az emissziók színét 
50–60 km-es magasság fölött a szabad elekt-
ronokkal való ütközések közben gerjesztett 
semleges nitrogénmolekulák relaxációjából 
eredő vörös, közeli infravörös sugárzás adja. 
A felvillanás időtartama legfeljebb néhányszor 
10 ms, emberi szemmel éppen hogy csak 
érzékelhető. Ez a látványos felvillanás óriási 
térrészt tölthet ki mintegy 40 km-től 90 km 
magasságig, akár 50 km horizontális kiterje-
déssel, különböző alakzatok formájában, és 
szinte kizárólag pozitív felhő-föld villámki-
süléshez kapcsolódik. 

Napjainkban a FEOEM-eknek már szá-
mos típusát ismerjük (2. ábra). Közülük a 
vörös lidércek, a lidércudvarok és a gyűrűli-
dércek kialakulása köthető egyedi troposzferi-
kus villámkisülésekhez. A többféle nyaláb 
(jet) jelenség inkább a zivatarfelhő felső töltés-
gócaiban történő extrém intenzitású töltésfel-
halmozódás következménye. A vörös lidércek 
és lidércudvarok a felső légkörben bekövet-
kező légköri kisüléseket kísérő fényjelenségek. 

1. ábra • Az MTA CSFK Nagycenk melletti Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumában 
felállított SR-állomásának, valamint a 2007 előtt működő, felsőlégköri megfigyeléseket foly-

tató optikai észlelőállomásoknak a helye Európában.
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A leggyakrabban 60–80 km-es magasságtar-
tományban bekövetkező kisülésért felelős 
elektromos tér nagy függőleges töltésmomen-
tumú felhő-föld kisüléseket követően alakul-
hat ki a zivatarfelhőben közvetlenül a villám-
kisülés után maradó töltéstöbblet és az 
elektromosan jól vezető ionoszféra alja között. 
Ha kiterjedt ködfénykisülés jellegű jelenség 
következik be, akkor lidércudvar figyelhető 
meg, míg ha a környező elektromos térben 
haladó fókuszált kisülési frontok (ún. stream
erek) alakulnak ki, akkor vörös lidércről be-
szélhetünk (Bór – Barta, 2011). Egy kellően 
impulzív, ugyanakkor időben tovább fenn-

maradó áramú intenzív villámkisülés akár 
mindkét jelenséget elő tudja idézni (például 
3c ábra). A gyűrűlidércek kialakulása ettől 
eltérően a villámkisülés elektromos impulzu-
sának és az alsó ionoszféra közötti kölcsön-
hatásnak köszönhető. Az éjszakai alsó iono-
szféra kb. 90–100 km-es magasságban nyeli 
el leghatékonyabban az elektromágneses 
impulzus energiáját, amit vöröses fény for-
májában sugároz vissza.

Valamennyi FEOEM nagy magasságban 
alakul ki, így alacsony nyomású légköri kisü-
lési jelenségekhez társul. Alacsony nyomáson 
végbemenő kisülési jelenségeket (hideg plaz-

mát) alkalmazó technológiával az élet számos 
területén találkozhatunk, például a világítás-
technikában, textíliák és műanyagok felület-
kezelésével összefüggésben, kémiai reakciók 
katalízise kapcsán, de akár a gyógyulási folya-
matok gyorsításánál is, sebkezeléseknél. A 
FEOEM-ek tanulmányozása viszonylag 
egy szerű és gazdaságos lehetőséget nyújt az 
alacsony nyomáson bekövetkező gázkisülési 
jelenségek tulajdonságainak vizsgálatához, 
ami nemcsak a létező alkalmazások tovább-
fejlesztéséhez járulhat hozzá, hanem a Föld 
körüli térség tanulmányozásának új útját is 
jelenti. Természetesen ezeknek a lehetőségek-
nek a realizálásához a FEOEM-eket kiváltó 
elektromos folyamatok, a megjelenési kör-
nyezetük állapota és a kialakuló FEOEM-ek 
tulajdonságai közötti összefüggésrendszer 
alapos megismerése szükséges.

A villámkisülésekhez társuló FEOEM-ek 
megfigyelése Sopronban, a CSFK Geodéziai 
és Geofizikai Intézetének tetejéről történik 
2007-től kezdődően. Innen Közép-Európá-
ban kialakult zivatarok felett keletkező 
FEOEM-eket lehet fényképezni Sopron kb. 
600–700 km-es körzetében a különböző 
irányokban eltérő távolságokra, a közeli ob-
jektumok takarásától függően. A látványos 
jelenségből mutat be néhányat a 3. ábra. A 
jelenség impozáns méretét jól érzékelteti az 
a) felvétel, ahol alul látható a soproni TV 
torony, a „vörös lidérc” pedig Szlovéniában, 
Soprontól mintegy 160 km-re levő zivatar 
felett következett be.

Az MTA CSFK GGI kutatócsoportja a 
Nagycenk melletti Széchenyi István Geofizi-
kai Obszervatórium SR-tranziens méréseivel 
és a FEOEM-ek megfigyelésével számos 

2. ábra • A felső légköri elektro-optikai emissziók ismert típusai • a) közönséges felfelé irányu-
ló villámkisülés (upward flash); b) felfelé irányuló óriás kisülés (upward superbolt); c) vörös 
lidérc (sprite); d) lidércudvar (sprite halo); e) gyűrűlidérc (ELVES); f) kis kék nyaláb (blue 
starter); g) kék nyaláb (blue jet); h) óriás nyaláb (gigantic jet); i) törpe (gnome); j) tündérkék 

(pixies); k) TROLL; l) pálmalidércek (palm trees). 

3. ábra • AZ MTA CSFK GGI épületének tetejéről, Sopronból, közép-európai zivatarok felett 
megfigyelt felsőlégköri elektro-optikai emissziók. Barta Veronika és Bór József felvételei.
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nemzetközi mérési kampányban és munká-
ban vett és vesz részt. Többek között a tragikus 
végű Columbia űrmisszió során, a Csendes-
óceán délnyugati medencéje felett lefényké-
pezett hatalmas gyűrűlidérc forrásvillámát 
felszíni SR-tran ziensek, pl. a nagycenki SR-
tran ziens analízisével lokalizálták (Price et al., 
2004). A vörös lidércekhez kapcsolódó po-
laritásparado xon feloldásához hozzájárult a 
műholdakról a szubtrópusi övezetben meg-

figyelt lidércudvarokat keltő villámok polari-
tásának meghatározása a nagycenki SR-tran-
ziens mérések alapján (Williams et al., 2012).

A hazai kutatásokat a K72474 számú OTKA-
pályázat támogatta.

Kulcsszavak: villámkisülés, Schumannrezo
nancia tranziens, felső légköri elektrooptikai 
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A napviharok, a geomágneses viharok, az 
auróra lenyűgöző optikai jelensége és a földfel-
szín távoli pontjai között fellépő nagy elekt-
romos potenciálkülönbségek közötti kapcso-
lat már az ún. Carrington-eseményt (az 1859. 
szeptember elsejei, rendkívüli napkitörést, 
azaz flert) követően bizonyossággá vált. Ez a 
napkitörés okozta az eddigi megfigyelések 
szerinti legnagyobb mágneses vihart, amely-
nek következtében az auróra fényára a köze-

pes geomágneses szélességeket is betöltötte, 
és a távíróhálózatban súlyos működési zava-
rokat okozott. A technika történetének talán 
legnagyobb hatású napfizikai eredetű „bal-
esete” 1989. március 13–14-én történt, amikor 
is egy geomágneses vihar során a kanadai 
Montrealban a Hydro Quebec erőmű meg-
hibásodása kilencórányi, legalább hatmillió 
embert érintő teljes áramkimaradást okozott. 
Svédországban ugyanakkor hat különböző 


