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1.2. A villámlásról röviden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2. Adathalmaz és eszközök
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Bevezetés

A villámlás talán a légkör legextrémebb természeti jelensége, csakúgy, mint az őket
létrehozó meglehetősen önálló meteorológiai objektumok: a zivatarok. Egy zivatarcella fennmaradásához erőteljes összeáramlás szükséges a légkör alsóbb rétegeiben. A
levegő felhalmozódása egy légtérfogatban nagy mennyiségű energia koncentrálódását
eredményezi, ennek nagy része csapadék, kifutó szél, illetve villámok formájában disszipálódik a rendszerből. A zivatar a kibocsájtott energiát a környezeténél instabilabb
levegő beáramoltatásával kompenzálja. Logikus feltevés, hogy a zivatarok elektromos aktivitása nagyban függ attól, hogy az adott cella mekkora tartományból képes
összegyűjteni a konvekcióját elősegı́tő instabil légtömeget. Célszerű bevezetni – a
vı́z-gyűjtő analógiájára – a zivatarcellák lég-gyűjtőjének fogalmát, vagyis a cella által
beszı́vható jól hasznosı́tható levegő tartomány méretére vonatkozó kifejezést. Nagy léggyűjtővel rendelkező cellák több instabil légtömeget képesek magukba szı́vni, ezáltal
több energiához jutnak. A felhalmozott többlet energia fokozott töltésszétválasztódást
eredményez, nagyobb potenciál különbség jön létre a felhőn belül, végeredményként
villámlás formájában realizálódik.
Érdemes megvizsgálni, egy cella élete során milyen elektromos aktivitással rendelkezett és milyen úton haladt, milyen hatásokat szedhetett össze a környezetéből,
illetve milyen lég-gyűjtővel rendelkezett. Ilyen elemzéshez első lépésként egzakt módon
kell meghatároznunk a zivatarcellákat. Erre alkalmas a TITAN cella-azonosı́tó algoritmus (Dixon-Wiener , 1993), amely a megfelelő feltételek mellett képes ellipszisekkel közelı́teni a cellákat, a bemenetként használt meteorológiai radar fájlok alapján.
Amennyiben már rendelkezünk azonosı́tott cellákkal, akkor a LINET villámlokalizációs
rendszer által detektált villámokat könnyen az egyes cellákhoz rendelhetjük, ı́gy megkapjuk az adott időlépcsőre a cella villám-tulajdonságait. Mindezt tovább fejleszthetjük azzal, hogy megvizsgáljuk az egyes időpillanatban elkészült cellák egymásutániságát, vagyis elkészı́tünk egy cellakövető rendszert. Ennek köszönhetően az egyes cellák
teljes élettartamán vizsgálhatjuk az elektromos tulajdonságokat. Ha ezeket összevetjük
a cella lég-gyűjtő tartományával, akkor tapasztalnunk kell, hogy az előnyösebb léggyűjtővel rendelkező zivatarok aktı́vabbak, mint társaik.
A dolgozatban az imént vázoltakat követve megvizsgáltuk a 2012. év zivatarjait,
és a fentebb bemutatott elméletet alátámasztó eredményekre jutottunk: az elektromos
szempontból legaktı́vabb zivatarcellák lég-gyűjtője jobban hasznosı́tható légtömegekből
állt.
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Előzmények és célkitűzés

A villámlás témakörében napjainkban is számos kutatási eredmény jelenik meg (Calhoun et al., 2013; Liu et al., 2012; Pinty et al., 2013), hazánkban is született néhány
munka a közelmúltban, melyek különböző nézőpontból vizsgálják a légköri elektromosságot. A szerteágazó kutatások között szerepel Bór (2010) magas légköri villámlást
elemző értekezése, illetve a villámgyakoriság becslésére szolgáló külföldi és hazai eljárások bemutatása is (Dahl , 2010; Mona, 2011; Richter , 2012).
Vizsgálataink szempontjából fontos kiemelni két hazai munkát – melyek gondolatisága nagy hatással volt kutatásunk kezdeti lépéseire. Rajnai (2001) diplomamunkája
a magyarországi SAFIR villámlokalizációs adatokat használta fel a vizsgálatai során,
kiegészı́tve az akkoriban operatı́van alkalmazott 15 perces radar mérésekkel. A dolgozatban vázolt elméletek nem teljesı́tették maradéktalanul a hozzájuk fűzött reményeket,
habár igen sok érdekes és hasznos információval szolgáltak a hazai zivatarok elektromos jellegéről. A problémát az okozta, hogy mind a villám, mind a radar adatok
erőteljes bizonytalansággal rendelkeztek. Erre Wantuch (2004) doktori értekezésében
részletesen rá is mutatott, és vázolta a villám adatok mérési pontosı́tásának egy lehetséges módszerét. Mindkét munkából kitűnik, hogy a problémát a SAFIR mérési bizonytalansága és a radar mérések alacsony tér és időbeli felbontása jelentette. Rajnai
(2001) megállapı́totta, hogy a nagy radar-reflektivitással rendelkező zivatarcellákhoz
sok villám köthető, de nem foglalt határozott álláspontot a kisebb cellák villám aktivitásának tekintetében.
Számos esetben fordul elő, hogy a nagy elektromos aktivitással rendelkező zivatarcellák nem a nagy mérettel vagy magas dBZ-s értékkel rendelkező cellák közül kerülnek
ki. Hanem, olyan általában nem túl nagy méretű, és rövidebb élettartamú cellák közül,
amelyek különleges helyzetüknél fogva, esetleg mozgásukból kifolyólag jutottak abba a
helyzetbe, hogy rendkı́vül sok villám termelésére legyenek képesek.
Egy zivataros napon több száz, de akár több ezer cellát is detektálhatunk. Ezek
közül szándékozunk kiszűrni azt a néhány cellát, amely domináns villám tulajdonságokkal rendelkezett élete során. Vagyis a korábbiaknál szorosabb, szignifikánsabb kapcsolatot szeretnénk találni az egyes cellákra vonatkozó mérési adatok között (villám és
radar adatok). Az emlı́tett korábbi tanulmányokhoz képest korszerűbb adatokat, ı́gy
LINET villámlokalizációs adatokat és nagy felbontású radar adatokat használunk fel.
Az általunk alkalmazott mérések megbı́zhatósága és mérési gyakorisága meghaladja a
megelőző kutatások során használtakét.
Célunk, hogy tisztán, az egzakt és hiteles mérési eredményekre támaszkodva jus-
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sunk el a végső következtetéseinkre. Így a vizsgálatok során nem térünk ki a numerikus
modellekkel készı́thető produktumokra. Az itt megfogalmazott eredményeknek a meteorológiában megszokott modell szimulációkkal való alátámasztása későbbi kutatások
tárgya lehet.

1.2.

A villámlásról röviden

A vizsgálataink előtt tekintsük át tömören a felhőkben lejátszódó töltésszétválasztódás
és villámlás folyamatát.
A felhők töltéshordozói a felhőelemek, csapadékelemek. A töltések többnyire egyszeresen pozitı́v (pl. egy pozitı́v töltésű ion) vagy negatı́v (pl. e− vagy OH− ) töltésű
részecskék. Három alapvető felhőelemet különböztetünk meg: a vı́zcseppet, a hódarát
vagy graupelt, és a jégkristályt. Ezek közül számunkra a cseppek a legérdektelenebbek,
mert a nem induktı́v tı́pusú töltésszétválasztódási folyamatokban kevésbé vesznek részt.
Ennek magyarázata, hogy az ütközések során inkább összeolvadnak, mintsem szétpattannak. Ellenben a hódara és a jégkristály ütközéseik során inkább szétpattannak,
mintsem összeolvadnak. Ugyanakkor e részecskék felszı́ni töltéssűrűsége jelentős lehet,
még akkor is, ha a nettó töltésük nulla, azaz semlegesek. A felszı́nen levő negatı́v
töltések OH− ionok formájában vannak jelen. A felszı́ni töltéssűrűség függ a depozició sebességétől ( dm
). Tehát, ahol nagy a relatı́v depozició mértéke ( m1 dm
), ott nagy
dt
dt
a felszı́ni töltéssűrűség is. Ezek alapján nyilvánvaló, hogy a kicsi részecskék relatı́v
depoziciós mértéke általában nagyobb, mint a nagyobb részecskéké. Ennek következménye az, hogy a kicsi részecskék negatı́v felszı́ni töltéssűrűsége általában nagyobb,
mint a nagyobb részecskéké. Persze ha a részecske semleges, akkor a nagyobb felszı́ni
töltéssűrűséghez tartozó belső pozitı́v mag szintén nagyobb.
Az emelkedő légáramban a méretben és tömegben egyaránt kisebb jégkristályok
felfelé mozognak, mı́g a graupelek viszonylag egyenletesen esnek a nagyobb tömegük
miatt. A töltésszétválasztódás a részecskék ütközése során zajlik le (1. ábra). Dash et
al. (2001) és Saunders (2008) eredményei alapján a következőképpen: a jégkristály és
a hódara ütközési pontjában hő szabadul fel a súrlódás miatt (1. ábra I.), ezért egy kis
olvadékvı́z keletkezik (1. ábra II.). Ez az olvadékvı́z az egyetlen kapocs a részecskék
között. E térfogatot megosztják, azaz e térfogatba gyűlnek a mozgékony OH− ionok
mindaddig, amı́g a két részecske felszı́ni töltéssűrűsége ki nem egyenlı́tődik. Ki kell
hangsúlyozni azt is, hogy az olvadékvı́zben levő OH− ionok térbeli eloszlása egyenletes,
elsősorban az OH− ionok nagy mozgékonysága miatt.
A hódara és a jégkristály szétválásának pillanatában az olvadékvı́z is kettéválik
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1. ábra. A graupel és a jégkristály töltéstranszportja.
I. közeledés, II. közös olvadék kialakı́tása,
III. töltés megosztás, IV. szétválás.
(1. ábra III.), megközelı́tően 50-50%-ban. A jégkristály ugyan egy kicsit többet
visz magával, mint amennyi marad a graupelnél, de ez a tény nem meghatározó a
szétválasztott töltések mennyiségét illetően. A szétpattanás után a hódara negatı́v
felületi töltéssűrűsége egyértelműen nagyobb, mı́g a jégkristályé egyértelműen kisebb,
mint az a felületi töltéssűrűség, amivel az ütközés előtt rendelkeztek (1. ábra IV.). A
jégkristály pozitı́v töltéseket vett fel, azaz OH− ionokat vesztett, mı́g a hódara negatı́v
töltéseket, azaz OH− ionokat vett fel.
Mivel a felhőn belül a hódara lefelé, a jégkristályok pedig felfelé mozognak, lent egy
negatı́v, mı́g fent egy pozitı́v töltéscentrum alakul ki. Ezek alapján célszerű a Cb-ok
dipólussal való közelı́tése.
Ha már kialakult a Cb megfelelő elektromos szerkezete (2. ábra), és jelentős a
potenciál különbség, akkor elkezdődik a potenciál különbség kiegyenlı́tődése. E kiegyenlı́tődés gigantikus kisülések, azaz villámok formájában történik.

A villámok

között megkülönböztetünk ún. felhő-felhő (cloud to cloud, CC, vagy intracloud, IC)
villámokat – ezek felhőkön belül vagy felhők között zajlanak – valamint lecsapó földvillámokat (cloud to ground, CG). Általában a teljes villámlásnak mindössze 10-20%-a
CG.
A lecsapó villám lépcsőzetesen haladó elő-kisülésekkel kezdődik (Geresdi , 2004), a
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lépcsős elő-kisülések hossza 10-200 m. E hossz megtétele után 10-100 µs-ig megállnak.
Sebességük 105

m
,
s

az áramerősségük pedig 10-100 A. Az elő-kisülések szétágazóak.

Némelyikük véletlenszerűen összekapcsolódik a földfelszı́nről induló ún. ellenkisülés
valamelyikével. Ezáltal létrejön egy folytonos villámcsatorna a felhő és a talaj között.
Ennek fala plazma állapotú, a felhőelemekről begyűjtött töltött részecskék sokasága
alkotja. Ebben a csatornában zajlik le a főkisülés, ami nagyságrendileg 108

m
s

se-

bességű és 103 -105 A áramerősségű. Egy villámcsatornában átlagosan három-négy, de
akár harminc főkisülés is történhet. Ehhez minden esetben egy új folytonos elő-kisülés
szükséges, ami a felhőelemeken történő töltésátrendeződés következménye. Mindez
1-2 másodperc alatt lezajlik, ezért szabad szemmel csak a főkisüléseket látjuk, ám
fényképeken az elő- és az ellenkisülések is megfigyelhetőek. A CG villámok 5 %-a nem
a felhő, hanem a talaj felől indul.

2. ábra. Cb elektromos szerkezete és a különböző villámlási tı́pusok
A villámlás során transzportált töltésmennyiség óriási. Ez hirtelen több ezer fokkal megemeli a környező levegő hőmérsékletét, aminek hatására a levegő is tágulni
kénytelen, ami végül egy lökéshullám kialakulásával jár. A lökéshullám a térbeli terjedés hatására hanghullámmá gyengül. Ezt a jelenséget nevezzük mennydörgésnek.
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Adathalmaz és eszközök

Az 1.1. részben már emlı́tettük, hogy a korábbi vizsgálatokkal (Rajnai , 2001; Wantuch, 2004) ellentétben, a munkánk során nagy felbontású radar adatokat és a LINET
villámlokalizációs rendszer magyarországi hálózatának adatait használtuk fel (OMSZ1
adatok).
A radar és villám adatok a 2012-es év zivataros időszakára vonatkoznak, ugyanis a
2012-es évtől rendelkezésünkre álltak a nagy felbontású radar adatok is. Természetesen
az éves villám statisztika az egész 2012-es évre vonatkozik (4.3. rész).
Az adatok segı́tségével elkészı́tettük a 2012-es év zivataros celláira vonatkozó elemzést és statisztikát. Ehhez a TITAN cella azonosı́tó és követő algoritmus (DixonWiener , 1993) egy általunk átdolgozott magyarországi adaptációját használtuk fel.
Az alábbiakban bemutatjuk a fent emlı́tett RADAR és LINET adatokat, és azok
fájl formátumait, amelyeket a vizsgálatok során igénybe vettünk. Majd rátérünk a
cella-azonosı́tó és követő eljárás hazai megvalósı́tásának ismertetésére.

2.1.

RADAR adatok

A RADAR olyan mikrohullámú tartományban működő adó-vevő-antenna és megjelenı́tő berendezésből álló rádiótechnikai rendszer, amely képes nagy teljesı́tményű rádió
(elektromágneses) hullámok koncentrált kisugárzására, majd azt követően a környezetből érkező visszaverődések detektálásával a visszaverődést okozó tárgyak helyzetének
és visszaverődési tulajdonságainak meghatározására. A visszaverődés mértéke függ az
impulzus térfogatban lévő felhő és csapadékelemek méretétől, számától, összességében
a felhő vı́ztartalmától, továbbá egyéb fizikai tulajdonságaitól, halmazállapot összetétel,
stb. Minél nagyobb átmérőjű esőcsepp van a térfogatban, annál nagyobb a visszaverő
képesség. Tekintve e mennyiség igen nagy – 105÷8 nagyságrendű – változékonyságát,
gyakorlatilag annak 10-es alapú logaritmusának 10-zel való szorzásával kapott dBZ (decibel Z) értékeit használjuk a meteorológiai célok jellemzőinek megadásakor (http:
//www.met.hu/).
A felhasznált radar-reflektivitási képek RccD OMSZ-azonosı́tójú bináris fájlokból
származnak. 5 perces időléptékben tartalmazzák az oszlop maximum leválogatással
készült radar-echó értékeket a teljes Kárpát-medencére vonatkozó kivágaton, melynek
területi felbontása 1 × 1 km2 .
A meteorológiai gyakorlatban nem az RccD állományokban tárolt értékeket szokás
1

Országos Meteorológiai Szolgálat
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megjelenı́teni, hanem a fent emlı́tett dBZ-ben kifejezett megfelelőjét. Az átszámı́tási
képlet a két mértékegység között a következő:
x
− 30 [dBZ]
(1)
2
ahol x a radar-reflektivitás RccD fájlokban tárolt értéke. A számı́tások során végig
Z=

az átszámı́tatlan értékeket használjuk, csupán az érthetőség kedvéért szerepelnek a
dBZ-ben megadott számok.

2.2.

LINET adatok

A LINET egy időmérésen alapuló, villámlokalizációs rendszer (https://www.nowcast.
de/en.html), amely igen elterjedtté vált Euróba szerte az elmúlt években (Betz et
al., 2009; Dahl , 2010; Loboda et al., 2009). Idővel annyira közkedveltté vált, hogy a
WMO2 is egyenrangú rendszerként kezeli (WMO, 2009) a korábbi hivatalos nemzeti
rendszerekkel.
A LINET-rendszer lényege, hogy a megfigyelő antennák regisztrálják a villámlás keltette elektromágneses-hullámok beérkezésének idejét. Egy állomás többágú antennája
képes meghatározni, hogy pontosan mikor történt a villámlás. Ha több állomás együtt
dolgozik, akkor az ismert villámlási idők alapján parabolák illesztésével már térben is
képesek elhelyezni a villámlást.
A LINET regisztrálja a villámlás idejét µs-os, és helyét ezred fokos pontossággal.
Kı́sérletet tesz a villámlás kiindulási magasságának meghatározására. Beazonosı́tja,
hogy lecsapó (CG) vagy felhő (CC) villámról van e szó. Illetve megadja, mekkora és
milyen irányú kA-ben (kiló amper) megadott áram folyt keresztül a csatornán az adott
pillanatban. Végül a földrajzi hely meghatározásához egy deviációt (bizonytalansági
értéket) társı́t.
Ezek az adatok minden napra vonatkozóan rendelkezésre állnak, könnyen kezelhető ASCII állományok formájában, ezekre a továbbiakban alol állományok (OMSZazonosı́tó) néven hivatkozunk.
2
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TITAN

A TITAN egy zivatarcellák meghatározására szolgáló, részben matematikai, részben
programozási eljárás (Dixon-Wiener , 1993), amit – vagy aminek változatát – világszerte
számos helyen sikerrel alkalmazzák a meteorológiában a konvektı́v cellák leı́rására és
jellemzésére (Han et al., 2009; Horváth et al., 2008).
Az algoritmus segı́tségével könnyen elkülönı́thetjük a radar-reflektivitási képek zivataros helyeit. Az eljárás két fontos paramétert vizsgál; az egymás mellett lévő pixelek számát, illetve bizonyos beállı́tott küszöbszám elérését. Vagyis, ha talál olyan
összefüggő tartományokat, amelyekben a radar-reflektivitás eléri vagy átlépi a minimális értéket, és ezek a tartományok megfelelően sok pixelből állnak, akkor egy ellipszist illeszt a tartományra. Bemeneti fájlként a bináris radar adatokat használja
fel.
A TITAN segı́tségével megadhatók a zivatarcellák középpontjainak koordinátái, az
ellipszisek kis és nagy tengelyei, az őket alkotó pixelek darabszámai, illetve sok esetben
hasznosnak bizonyult a cellában fellépő legmagasabb radar-echó regisztrálása is.
Fontos, hogy tisztában legyünk a TITAN érzékenységével. Rosszul vagy elnagyoltan
megadott küszöbértékek megtévesztő cellákat eredményezhetnek. Ha nem választunk
kellően magas radar-reflektivitási határt, akkor a TITAN könnyen összefűzheti az
egymáshoz közeli zivatarcellákat (3. ábra). Viszont, ha túl magasra tesszük ezt az
értéket, akkor már nagyon kicsik lesznek az ellipszisek, kezelhetetlenné válnak és ami
még nagyobb probléma, ekkor már nem reprezentálják jól a konvektı́v helyzetet.

3. ábra. A TITAN érzékenysége a radar-reflektivitási küszöbre (Han et al., 2009)
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A minimális pixel szám meghatározása problémamentesebb. Ez leginkább a radar
téves beütéseit hivatott kiszűrni, tehát arra szolgál, ne legyenek használhatatlanul kicsi celláink a későbbi vizsgálatok során. Természetesen, ha ezt az értéket túl nagyra
állı́tjuk, akkor elveszı́thetünk figyelemre méltó zivatargócokat is. Érdemes tehát alacsony pixel minimumot és magas radar-echó értékeket választani a TITAN gyakorlati
alkalmazásakor.
A számı́tások során 40 vagy 45 dBZ-s küszöbértékeket, és 8-as, illetve 10-es minimális pixel számokat használtunk.
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Munkamenet

A következőkben ismertetjük azt az általános eljárást, amit minden későbbi esettanulmány készı́tése során alkalmaztunk. A leı́rás és a részletes megjegyzések alapján a
munkamenet reprodukálható is. Az eljárás lényege egy olyan összetett program megkonstruálása, amellyel bármely összefüggő zivataros időszak elemzése gombnyomásra
elkészı́thetővé válik. A munkamenet legfontosabb végeredménye, hogy az eddigi eulerivel ellentétben, ezek után már lagrange-i szemléletben vizsgálhatjuk a cellákat (DésiRákóczi , 1970).

4. ábra. A radarTrack által elkészı́tett cella trajektóriák (2012 július 29.)
Az itt ismertetett munkamenetet nagyrészt egy összetett C programokból álló csomag segı́tségével valósı́tottuk meg, melynek a radarTrack összefoglaló elnevezést adtuk.
A munkamenetet minden vizsgált zivataros nap esetén elvégeztük, ami azt jelentette,
hogy minden nap esetén 288 (288·5 perc=1 nap) alkalommal végezte el a radarTrack
a villámok cellákhoz rendelését (3.1. rész). Majd az ı́gy kapott cellákat a követő algoritmus segı́tségével összefűzte (3.2. rész). Láthatjuk, hogy ez hatalmas számı́tási
igénnyel rendelkező feladat, ezért a radarTrack az OMSZ IBM szuperszámı́tógépén,
több processzoron futott.
A 4. ábra a radarTrack algoritmus sorozatának egy lehetséges kimenete, azaz cella
trajektóriák. Az ábrán 2012 július 29. összes zivatarcellájának középpontja látható. A
trajektóriák szı́nét a cella azonosı́tó (ID) határozza meg.
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Villámok cellákhoz rendelése

Első lépésként a TITAN segı́tségével meghatározott cellákhoz hozzárendeltük a LINET villám adatait. A TITAN-t a 2.1. részben ismertetett 5 perces RccD tı́pusú
bináris állományokkal hajtottuk meg. A dBZ-és értékre 45 (x=150, (1) összefüggés
alapján), a pixel számra 8 a küszöb. Ennek köszönhetően már vannak celláink, amik
jól reprezentálják az adott időlépcső zivatarait, mind számban, mind méretben. Ezek
után hozzárendeltük a cellákhoz a 2.2. résznél leı́rt struktúrával rendelkező alol ASCII
állományokból a villámokat.
A radarTrack minden villám esetében először megvizsgálja, hogy időben megfelel e a kiválasztott radarképből származó cellához. Azokat a villámokat tekintettük
a cellákhoz rendelhetőknek, amelyek időpontjai a radarkép ±2,5 perces környezetébe
estek. Ezek után megkerestük az egyes villámokhoz legközelebb található cellát és ahhoz rendeltük hozzá. A csatolás során nem csak a villámlás tényét, hanem az adott
villám összes tulajdonságait is átadtuk a cellának. Fontos, hogy nem szükségszerűen
rendeltünk minden villámot valamely cellához, ha egy bizonyos távolságnál (jelen esetben 30 pixel) messzebb található a legközelebbi cella, akkor az adott villámot nem
rendeli hozzá a program egyik cellához se. Ezzel némileg kiküszöböltük, hogy radar
vagy villám mérési hiba következtében a tartomány másik végéből is cellákhoz rendeljen villámokat az algoritmus. A besorolás hatékonyságának mérésére bevezettük az
adott időpillanatban cellához csatolt és az adott időpillanatba beletartozó össz villám
arányát, nevezzük ezt csatolási hatékonyságnak. A csatolási hatékonyság jónak tekinthető, ha a villámok legalább 80%-át sikerül besorolni valamely cellába. Ha ez az érték
ennél kevesebb, akkor a LINET látott ugyan villámokat, de azokat nem tudta cellához
rendelni. Amiből triviálisan következik, hogy ott nem volt cella, vagyis a radarkép hibás
volt az adott részen. Ezt a radar mérés kimaradása, korlátozott látási hatótávolsága,
vagy csupán valamely terepakadály (akár a Föld görbülete) is eredményezheti.

3.2.

Cella követés

A 3.1. részben leı́rtakat a vizsgált zivataros időszak minden időpontjára alkalmaztuk.
Így minden időlépcsőben rendelkezésünkre álltak a cellák információi. A folytatásban a
kezdeti időpillanatban meghatározott cellákhoz megkerestük a következő időlépcsőbeli
megfelelőjüket, létrehozva a cellák időbeli követését.
Az eljárás alapját az képezte, hogy megvizsgáltuk az adott időlépcső és a megelőző
pillanat celláinak helyét és azok méretét. Segı́tségünkre volt a cella elmozdulásából
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számı́tott sebesség vektor is. Ha egy cella szűk környezetében megfigyelhető volt
egy hozzá nagyon hasonló mérettartományba tartozó cella a következő időpillanatban,
akkor a cellákat összekötöttük. Ennek érdekében bevezettük az egyes cellákat megszemélyesı́tő cella ID fogalmát. Az első időlépcsőben kiosztottunk minden cellának
egy egész számot, ez lett az egyes cellák ID-ja. Ezek után megnéztük, hogy a következő időlépcsőben melyik cella feleltethető meg egy eggyel korábbi cellának. Ha megtaláltuk a megfelelést, akkor az új cella is megkapta a régi ID-ját. Ha nem találtunk
egyértelműen hozzárendelhetőt, akkor a cella egy eddig még nem használt ID-t kapott,
és ezzel új cella jelent meg. Természetesen azt is figyeltük, hogy a korábbi cellákhoz
hozzáfűződik e újabb cella. Ha nem, akkor a cellát lezártnak tekintettük, és hozzá már
nem illesztettünk további cellákat a későbbiekben sem.

(a) Szétválás

(b) Összeolvadás

5. ábra. Cella követés speciális esetei (Dixon-Wiener , 1993)
Nagyon fontos volt arra figyelni, hogy egy cellát csak egyetlenegy korábbihoz rendeljünk hozzá. Ebben segı́tséget jelentett, hogy a hozzáfűzés megkezdése előtt nagyság
szerint rendeztük a felfűzni kı́vánt cellákat. Ez azért volt lényeges, mert az azonosı́tás
során egy szétváló cella esetében (5. ábra (a) része), mindig a nagyobb cella kapta meg
az addigi ID-t, mı́g a kisebb egy új cellaként jelent meg, új ID-t kapva. Hasonló elvet
alkalmaztunk az összeolvadó cellák esetében is (5. ábra (b) része). Ez esetben a kisebb
cellát (vagy cellákat) lezártuk, és a nagyobb ID-ját kapta meg az egyesült cella.
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Cella és villám statisztikák

Eljutottunk odáig, hogy már vannak celláink, melyekbe be tudtuk sorolni a villámokat
kielégı́tő pontossággal és ezeket a cellákat időben követni is tudtuk. Ez által minden
egyes cellánál meg tudtuk vizsgálni az elektromos tulajdonságok időbeli menetét. A
következő lépésben elkészı́tettük a cellákra és az adott időlépcsőre vonatkozó villám
adatok statisztikáit. Ehhez a nyers adatok statisztikája mellett a radarTrack két
különleges kimenete volt a segı́tségünkre. Mindkettőben lagrange-i szemléletben kerültek tárolásra az adatok.

4.1.

Statisztikai állományok

A radarTrack számunkra fontos kimenetei az a két ASCII állomány, amiben a cella
követésből származó adatok tárolódnak az adott napokra lebontva. Mindkét állomány
nevében szerepel a dátum négy karakteres szám kódja.
Az állományok a valóságban rengeteg cella karakterisztikát tartalmazhatnak azokon
túl menően, amiket az alábbiakban felsorolunk. Ilyen például a cella ellipszisek kis és
nagy tengelyének hossza, ezek a későbbi számı́tásokban nem kapnak jelentős szerepet,
ezért mellőzzük a részletes ismertetésüket. Ezen paraméterekre a radarTrack belső
algoritmusainak működése miatt van szükség.
periodStat állományok
Az állományok 5 perces időléptékekre lebontva tartalmazzák az egyes cellák tulajdonságait és statisztikáit.

Tehát minden cella összes életpillanata fel van sorolva

bennük cella azonosı́tónként (ID).
Az állományban tárolt általános cella jellemző mennyiségek: a cella pixelben megadott mérete, a cella középpontjának koordinátái (földrajzi szélességi és hosszúsági
fokokban), és a cellában előforduló legnagyobb radar-reflektivitási érték.
A cellához rendelt villámok és azok metaadatai alapján kiszámı́tottuk az egyes
cellákban az adott életpillanatban hány villám volt összesen, ezek mennyi abszolút
CG
áramot termeltek és milyen arányban voltak ezek lecsapó villámok (CG arány= CG+CC
).

Az adott időlépcsőben a cella össz áramának és teljes – pixelben mért – méretének
arányát fajlagos áramnak nevezzük. Az állományok tartalmazzák továbbá a cellák
horizontális elmozdulásának vektor komponenseit és az adott időpillanatot megelőző
maximális radar-reflektivitás változás értékét.
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Fontos megjegyezni, hogy a periodStat állományok csupán a három időlépcsőnél
hosszabb cellákat tartalmazzák. Vagyis csak 15 percnél nagyobb élettartammal rendelkező cellák szerepelnek benne. A rövid életű cellák kiszűrését az indokolta, hogy a
radar adatok 5 perces lépésköze nem biztosı́t kellően reprezentatı́v képet a rövid – 20
percnél rövidebb – cella menetekről.
cellStat állományok
A cellák adott életpillanatára vonatkozó statisztikái mellett elkészı́tettük a cella egészére
jellemző statisztikákat. Ezeket az értékeket a cellStat állományokban tároltuk. Értékei
az előzőleg ismertetett periodStat adott cellára vonatkozó statisztikái. Például az
átlagos méret, az átlagos fajlagos áram, az átlagos CG arány, az átlagos sebesség,
illetve a cella által produkált villámok száma és az ezek által termelt abszolút áram.

4.2.

Cella statisztikák

A fent ismertetett állományokra elkészı́tettük 2012 zivataros időszakának (május 1. –
szeptember 30.) átfogó kiértékelését. Az 1. táblázat a periodStat állományok adatai alapján, a 2. táblázat a cellStat állományok adatai alapján készı́tett összesı́tett
statisztikákat foglalja össze.

hossz

méret

villám

áram

CG
arány
h

db
db

i

sebesség

irány

m
s

[f ok]

fajlagos
áram
h

kA
pixel

i

[5 perc]

[pixel]

[darab]

[kA]

átlag

12,13

51,71

12,74

137,31

0,14

9,70

137,02

3,38

szórás

8,90

59,64

35,40

374,48

0,24

7,09

93,04

9,13

minimum

4

8

0

0

0

0

0

0

maximum

72

933

1019

9772

1

29,99

360

340,38

1. táblázat. periodStat állományokból készı́tett statisztikák

Az 1. táblázat alapján elmondható, hogy egy átlagos cella élethossza legtöbb esetben 16 és 105 perc között van, átlagosan 1 óra hosszan élnek a zivatarcellák. A
legrövidebb élettartamú cellák 20 percig maradtak fenn, hiszen a szűrés miatt ebben
az állományban nem szerepelnek a rövidebb cellák. A leghosszabb életű cella pedig 6
óra hosszan járta hazánk területét.
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Az egzaktság érdekében meg kell jegyezni, hogy a cellák élethossza nem feltétlen
a tényleges születéstől az elmúlásig tartó időszakot mutatja. Előfordulhat, hogy a
radarTrack a tartományba belépő cellákat érzékeli új cellának, illetve a tartományból
távozókat megszűnő cellának. Ezek kiszűrésére meg kell néznünk, milyen sebességgel
érkezhetnek be a cellák. A leggyorsabb cella sebesség 30

m
,
s

tehát még a leggyorsabb

cella sem képes 5 perc alatt 9 km-nél nagyobb távot megtenni. Tehát a tartomány
határaitól számı́tott 10 km-es sávban tartózkodó cellák lehetnek potenciálisan olyanok,
melyek kı́vülről származnak, vagy éppen távozni készülnek. Ezen zivatarok csupán
az összes cella szám 0,79%-át jelentik. Ezért az import és export cellák szűrésétől a
számı́tások során eltekintettünk.
A cella méret statisztikákból láthatjuk, hogy ha egy átlagos zivatarcellát nagyjából
kör alakúnak feltételezünk, akkor az átmérője 8 km körülinek adódik. A legkisebb
cellák a kezdeti feltételek miatt csupán 8 pixelből állnak. A leghatalmasabb cella közel
1000 pixelből áll, a tapasztalatok szerint ez nem túl reális. A magyarázat az, hogy az
algoritmus több, nagyon közeli cellát egybeolvasztott.
Elektromos termelés szempontjából egy átlagos zivatarcella 5 perc alatt 137 kA
mellett 13 darab villámot generál, ezek 14% lecsapó. A több mint 1000 villámos produktum szintén az előbb emlı́tett összeolvadás miatt jelenhetett meg. Ugyanez igaz a
majdnem 10 MegaA-es áramra is. Egy cella esetében a reális 5 perces maximumok:
100-120 villám, és 1 MegaA áram. A lecsapó villámok arányára kapott eredmény megegyezik a meteorológiai szakirodalomból ismert értékkel, miszerint 10 villámból 1 vagy
2 lecsapó.
A cella sebességek felső extrémumáról már szót ejtettünk, az átlagok tekintetében
elmondhatjuk, egy zivatarcella átlagosan 10

m
s

sebességgel halad, 7

m
-os
s

szórás mellett.

Irány tekintetében a magyarországi klimatikus szélviszonyoknak megfelelően mozognak
a cellák. Tehát leginkább az Észak-nyugati szelek által hajtva haladnak, de nem ritka
a Dél-nyugati, illetve az Észak-keleti haladási irány sem.
Végezetül nézzük meg az általunk konstruált fajlagos áram statisztikáját is. A
zivatarcellák villámlásának vizsgálata során az első vizsgálati teóriánk az volt, hogy egy
cella akkor számı́t elektromosan aktı́vnak, ha a fajlagos árama jóval magasabb, mint a
többi celláé. A fajlagos áram értéke akkor lesz nagy, ha a cella – méretéhez viszonyı́tva
– sok áramot termelt. Az elmélet elvben nagyon jól ki kellett volna emelje a villámlás
szempontjából jelentős cellákat, ugyanis a nagy villámlással járó nagy méretű cellák, és
a kevesebb villámlással járó kisebb cellák a fajlagos áram tekintetében matematikailag
hasonlóak. Hiszen, ha vesszük a 9772 kA-es és 933 pixeles értékek arányát, akkor 10,5
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körüli értéket kapunk, ami átlagos. Ezek alapján érthető elvárásunk, hogy a fajlagos
áram ne szórjon nagy mértékben.
A feltételezéseinkkel szemben, átfogó statisztikákban kitűnik a fajlagos áram rendkı́vül nagy szórása, csakúgy, mint a többi elektromos paraméteré. A probléma ott jelenik
meg, hogy a maximum érték két nagyságrenddel nagyobb, mint az átlag. Ekkora eltérés
nem indokolt, arra vezethető vissza, hogy a fajlagos áram rendkı́vül érzékeny a cella
méretére, kis cella méretek esetén túlzottan nagy értékek jelenhetnek meg, hiába nem
produkálnak sok villámot.
A fentiekben leı́rt statisztikák reprezentatı́vnak tekinthetők, mert több mint 71000,
5 perces zivatarcella életszakaszból álltak elő, ezért a kis számú kiugró adat – leszámı́tva
a fajlagos áram extrémumait – nem befolyásolták számottevően az eredményeket.
Az alábbiakban a cellStat állományokból kinyerhető teljes cella statisztikák összefoglaló kiértékelését mutatjuk be (2. táblázat). Ez összesen közel 30000 zivatarcella
statisztikáját jelenti. Mivel ezekben az adatokban szerepelnek a rövid életű cellák
is, ezért jelentős különbségek lépnek fel az előzőleg ismertetett hosszabb életű cellák
statisztikájával szemben.
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2. táblázat. cellStat állományokból készı́tett statisztikák
Az első ilyen szembetűnő különbség, hogy ha megengedjük a rövid életű cellák megjelenését, akkor a cellák átlagos élethossza jelentősen megrövidül. Közel a negyedére
csökken, a cellák átlagos élettartama 18 perc.
A változtatás az átlagos méretben is érezteti hatását, a cellák átlagos mérete a
felére csökken. Az élettartam és méret csökkenésből következik, hogy a szűréssel sok
rövid életű és kis méretű cellát hagytunk ki. Ezek a cellák csupán zajnak tekinthetők
az intenzı́v cellákat célzó kutatásaink során.
Elektromos szempontból összehasonlı́tva a két adatsor statisztikáit, láthatjuk, hogy
az átlagos össz villám szám és az átlagos idő hányadosa megközelı́tően ugyanazt az
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értéket adja, mint a periodStat statisztikák (36,78÷3,49=10,5∼12,7). Tehát a szűréssel
nem a villámos cellákat, hanem pont azokat tudtuk kiválogatni, amelyek csupán zavarként jelentkeznek az adatsorban és zivataros szempontól irrelevánsak. A lecsapó
villámok aranyának változatlansága szintén ezt erősı́ti meg.
Az átlagsebesség szintén a felére csökkent, tehát a rövid életű cellák egyben lassan
mozgók is. Mindamellett, hogy kis méretűek és nem járulnak hozzá számottevően az
elektromos jelleg kialakı́tásához.
A szűrést eredendően a fajlagos áram szórásának mérséklésére vezettük be – ám az
eddigi felsorolt indokokkal több szempontból is alátámasztottuk ennek hasznosságát és
szükségességét. Látható, hogy a rövid cellák megjelenése hatalmas szórást eredményez
az átlagos fajlagos áramban. Ráadásul a maximum érték is jelentősen megnő.
Elmondható, hogy a kicsi, rövid életű, és kevéssé villámos cellák súlyosan befolyásolják a fajlagos áram felső extrémumait. Vagyis olyan cellák jelennek meg, amelyek hamisan sejtetik, hogy jelentős elektromos aktivitással bı́rnak.
A fajlagos áram ezen hibákból kifolyólag ebben a formában nem alkalmas a zivataros
eseményekben a legfontosabb cellák kiválogatására. Későbbi kutatások alapját képezi
a paraméter megfelelő kalibrációja, elméleti szempontból helytálló, hogy a fajlagos
áram segı́tségével könnyen és gyorsan határozzuk meg az elektromos szempontból aktı́v
cellákat.

Zivatarcellák kapcsolata a makro-szinoptikus helyzettel
Külön vizsgálat tárgyát képezte, vajon szemmel látható kapcsolat fedezhető e fel a
zivatar karakterisztikák és a makro-szinoptikus osztályok között napi skálán (HessBrezowsky, 1977; Péczely, 1983). Az OMSZ-tól kapott adatok alapján az eredmények
kaotikusnak mondhatók, ı́gy az erősen mezo-skálájú objektumokból készı́tett statisztikákra eleve reménytelen ráhúzni a nagy-skála osztályainak gyökeres hatását. Az
általános trivialitásokon kı́vül ez a vizsgálat nem hozott értékelhető eredményeket.
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Villám statisztikák

A 2012-es év nem bővelkedett csapadékban, de zivatarjai igen hevesek és termékenyek
voltak. Az előző részekben bemutattuk, hogy a zivatarcellák milyen elektromos statisztikákkal rendelkeztek a konvektı́v időszakban, ezek után térjünk rá a teljes 2012-es év
villám adatainak elemzésére. Az adatok a 2.2. résznél ismertetett alol állományokból
származtak. A villám statisztikákat éves és havi bontásban készı́tettük el.
Éves statisztika
2012-ben 1 466 473 darab villámot regisztráltak, ezek összesen 17,252 GigaA abszolút áramot termeltek, és a villámok 26,8%-a volt lecsapó. 34,6%-ban voltak pozitı́v
villámok, ezeknek 60,2%-a felhő villám. Egy villám átlagosan -5,14 kA áramot termelt,
ha abszolút áramokat nézünk, akkor ez a szám 11,76 kA-nek adódik.
Havi statisztikák
A 2012-es év havi villám statisztikáit az A.1. és az A.2. táblázatok foglalják össze.
Az A.1. táblázatban a villám-számmal, illetve a CG aránnyal kapcsolatos eredményeket
láthatjuk. A villám-számok esetében a havi összvillám mellett a pozitı́v lecsapó és a
pozitı́v villámok havi összesı́tése is szerepel. Az A.2. táblázatban az előjeles áramok
átlagos értékét, ennek szórását és a havi összesı́tett értéket láthatjuk, valamint mindezeket az abszolút áramokra vonatkozóan.
A havi villámlással kapcsolatos okfejtéseinket a táblázatok elemzése helyet két
speciális diagram segı́tségével mutatjuk be, melyek a megszokott formáktól eltérően
három mennyiség kapcsolatát jelenı́tik meg. Lényegük, hogy két kiválasztott villám
paraméter szerepel a tengelyeken, az időbeliséget egy szı́nskáláról olvashatjuk le. A
szı́nek reprezentálják a hónapokat és a szı́nátmenetek segı́tségével könnyen követhetővé
válik a villám statisztika.
A 6. ábrán a villámok számának függvényében a lecsapó villámok arányai szerepelnek. A piros szı́nnel jelzett július során közel 640 000 darab villám volt, és
ezek 26,2%-ban voltak lecsapó villámok. Az ábrán jól elkülönül, hogy a zivataros
periódusban (áprilistól októberig) nagyságrendekkel több villám keletkezett, mint az
év másik felében. Szembetűnő, hogy a zivataros időszak lecsapó villámokban gazdagabb volt, mint a téli és kora tavaszi. Kis mértékben kivételt képez a sötétzöld szı́nnel
jelzett március, de a téli hónapokra bizton állı́thatjuk, hogy a lecsapó villámok aránya
jelentősen kisebb.
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6. ábra. A CG arány a villámok számának függvényében havi átlagok esetén
Az ábráról leolvasható, hogy mindkét villám paraméternek éves periodicitása van, a
görbe szinte zárt, a januári és a decemberi pontok közel vannak egymáshoz. A CG arány
a nyári időszakban nem mutat jelentős változékonyságot, csupán enyhe csökkenést.
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7. ábra. Az előjeles és az abszolút átlagos áramok havi átlagok esetén
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22

A 7. ábrán az előjeles és az abszolút átlagos havi áramok vannak ábrázolva. A görbe
sokkal kuszább, és nem is záródik – nincs periodicitás. Az áramok tekintetében nem
különı́thető el egyértelműen a zivataros időszak. Megfigyelhető, hogy a nyári és őszi
intervallumban koncentrálódnak az értékek, tehát ebben az időszakban a havi átlagos
áram közel állandó értéket vett fel. Előjeles áram esetében -5,5 kA, abszolút áram
esetében 12 kA érték körül alakultak a havi átlagos áramok.

4.4.

Statisztikákból levont következtetések

Eredményeinkkel bebizonyı́tottunk sok – a meteorológiai gyakorlatban már ismert –
általánosságot a cellák mozgásának irányára, a villámlások mértékére vonatkozóan.
Bevezettünk számos cella paramétert, köztük az ı́géretes fajlagos áramot. A karakterisztikák vizsgálata alapján megállapı́tható, tisztán statisztikai alapon nem lehet
egyértelműen kiválasztani, hogy melyek lesznek az elektromos szempontból lényeges
zivatarcellák.
Jelentős eredménynek könyvelhető el az a következtetés, hogy a 20 percnél rövidebb életű cellák zajként jelentkeznek az adatsorban. Célszerű tehát adatbázisunkban
ezen cellák szűrését elvégezni, hiszen garantáltan nem jöhetnek szóba a kutatásaink
során, a leválogatást követően még mindig számos cellából próbálhatjuk kiválasztani a
keresett zivatarokat. A paraméterek kombinálása nem célravezető, ezért létrehoztunk
egy metódust, amellyel a villámlás szempontjából jelentős cellákat objektı́v módon
határoztuk meg.
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Objektı́v módszer

A következőkben bemutatjuk az általunk kifejlesztett eljárást, amivel egy zivataros
időszak villámtanilag legjelentősebb celláit tudjuk kiszűrni, illetve megmutatjuk, hogy
ezek a cellák milyen folyamat hatására kerülhettek a kitüntetett helyzetbe. Mindezek elemzésére és bemutatására bevezetünk néhány lényeges, ugyanakkor szemléletes
fogalmat.

5.1.

Burkolót alkotó cellák

Az elektromosan legaktı́vabb cellák kiszűréséhez ábrázoljuk az összes cellát a vizsgált
nap során, görbe sereg formájában (8. ábra). A számos görbe közül csupán azok
lesznek számunkra lényegesek, amelyek villámlási maximumot teljesı́tettek az adott 5
perces időlépcsőben.
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8. ábra. Néhány, villámlási csúcsot teljesı́tő cella (2012, Július 29.)
A 8. ábrán 2012, július 29. összes zivatarcellájának villám menete szerepel (periodStat adatok alapján). Néhány cellamenetet kiemeltünk. A kék szı́nnel jelzett cella
egy szupercella, ami a Balatonnál haladt el (25. ábra sorozat), ezért a továbbiakban
balatoni szupercella néven hivatkozunk rá. A nap során 16 órától 17 óráig ez a cella
produkálta a legtöbb villámot. A másik három kiemelt cella szintén villámlási csúcsot
teljesı́tett valamikor az élete során. A rózsaszı́nnel jelzett cella egész élete folyamán,
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minden 5 perces időlépcsőben birtokolta a legvillámosabb cella státuszt. A zöld és a
türkiz szı́nnel jelzett zivatarcellák csupán menetük egy bizonyos szakaszában termeltek
minden más cellánál több villámot az adott időlépcsőkben.
A 9. ábra a teljes villámlási menet burkoló görbéjét mutatja. Ezt a görbét azok
a cellák alkotják szakaszonként, amelyek a fentiekhez hasonlóan villámlási csúcsot teljesı́tettek valamikor a nap folyamán. Tehát a vizsgált időszakban elektromos szempontból legjelentősebbnek a burkoló görbét alkotó cellákat nevezhetjük.
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9. ábra. Burkoló görbe
A példa részletes elemzése a 6.3. rész témája. A burkolót alkotó cellák meghatározásával képet kaphatunk arról, hogy egy adott nap során mely zivatarcellákat
érdemes vizsgálni. A következőkben magyarázatot adunk arra is, hogy milyen hatás
eredményezhette a burkolót alkotó cellák villámlásbeli dominanciáját.

5.2.

Lég-gyűjtő

Tekintsünk kicsit vissza a légköri elektromossággal kapcsolatos elméleti ismeretekre.
Az 1.2. rész alapján adódik, minél több a töltéshordozó, annál több ütközés zajlik
le, ı́gy egyre nagyobb és nagyobb potenciál különbség halmozódik fel a felhőben. A
töltéshordozók egy zivatarban a felhő és csapadék elemek. Ezen meteorológiai elemek számát a zivatar által beszı́vott légtömeg határozza meg. A beáramló levegőnek
nem csak a mennyisége, de a konvektı́v szempontból tekintett instabilitása is lényeges.
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Amennyiben az alsó szinteken beáramló levegő jelentős felhajtóerőt képes kiváltani
a zivatarfelhő környezetéhez képest, akkor a felhőn belül erősebb feláramlás is indul
meg. Ilyen tulajdonságú légtömegeknek megfelelően magas hőmérséklettel és kellő nedvességgel kell rendelkezni. Vagyis hideg és száraz beáramoltatott anyag nem segı́ti a
töltés felhalmozódást, hiszen gyengı́ti a felhőben a konvekció mértékét.
A meteorológiában az ekvivalens potenciális hőmérséklet (EPT) a legalkalmasabb
a légtömegek hőmérsékletének és nedvességtartalmának együttes összehasonlı́tására és
elemzésére. Az EPT az a hőmérséklet, amit a levegőelem felvenne, ha az ekvivalens
hőmérséklet elérése után nyomását – környezetével való hőcsere nélkül – 1000 hPara változtatnánk (http://metnet.hu/), vagy más szavakkal: az a hőmérséklet amit a
telı́tetlen nedves légrész felvenne, ha száraz adiabatikusan 1000 hPa-os szintre vinnénk,
majd ott kikondenzálnánk a levegő vı́zgőz tartalmát (Weidinger-Tasnádi , 2007). Ha
az EPT értéke kicsi, hideg és száraz, ha magas, meleg és nedves légtömeget reprezentál.
A Θe ekvivalens potenciális hőmérséklet kiszámı́tási képlete a következő (MarkowskiRichardson, 2010):

Θe = T ·

p0
pd

Rd /(cpd +rt cl )



lv rv
× exp
(cpd + rt cl ) · T


(2)

ahol T a hőmérséklet, p0 = 1000 hP a, pd a száraz levegő nyomása, Rd a száraz levegőre
vonatkozó gázállandó, cpd az állandó nyomású száraz levegőre vett fajhő, cl a folyékony
vı́z fajhője izobárikus folyamat esetén, rt a teljes vı́z keverési arány, rv a vı́zgőz keverési
arány, lv a fajlagos latens párolgási hő.
Az MM5 (nem-hidrosztatikus időjárás előrejelző modell) segı́tségével végzett korábbi
vizsgálatok alapján (10. ábra) jól kivehető (Horváth et al., 2006), hogy a zivatarok magukba szı́vják a magas EPT értékű területeket, miközben alacsonyabb EPT tartományt
hagynak maguk után. A cellák elnyelő hatása a bennük lezajló intenzı́v feláramlás
következtében kialakuló alacsony szintű konvergencia eredménye. A konvergencia a
szélmezőben markánsan meg is jelenik.
Az is látható, hogy a kezdetben északra haladó cellák (10. ábra (a) rész) miként
alakı́tanak ki észak-déli kiterjedésű zivatar vonalat (10. ábra (b) rész), ami feltűnően
keleties irányba mozdul (10. ábra (c) rész). Pontosan úgy, mint ha a cellák tudatosan
keresnék a magas EPT értékű területeket. Továbbá az is szembetűnő, hogy végül az
a cella erősödik meg jelentősen, amelyiknek a legtöbb magas EPT értékkel jellemezhető légtömeget sikerült magába szı́vni (10. ábra (d) rész északi cellája). Ezt azzal
magyarázhatjuk, hogy ez a cella volt a legideálisabb helyzetben a mozgás során, mert
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10. ábra. MM5 modell szimuláció (Horváth et al., 2006):
A zivatarok felemésztik az alacsony szintű EPT mezőt (925 hPa)
semelyik másik nem nyelte el előle a hasznos üzemanyagot. A cella megerősödése és
feltűnő dominanciája tehát abból ered, hogy a zivatar-rendszer mozgása során nagy
mennyiségű és jól hasznosı́tható légtömeget volt képes magába gyűjteni. Itt vezetjük
be – a vı́z-gyűjtő analógiájára – a lég-gyűjtő fogalmát.
A lég-gyűjtő az a levegő tartomány, amit a cella lehetősége szerint magába szı́vhat
élete során. Azok lesznek tehát az erőteljes anyag-árammal rendelkező cellák, amelyek
nagy lég-gyűjtővel rendelkeznek. A fent leı́rt példából kitűnik, hogy az északabbra
lévőktől eltérő cellák fokozatosan gyengülnek, majd teljesen elhalnak, ahogy egyre
kevesebb felhasználható nyersanyagot képesek magukba szı́vni. Tehát sokkal kisebb
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lég-gyűjtővel rendelkeznek, mint az előbb bemutatottak.
Figyelemre méltó, hogy néhány cella nyugati irányba indul el (10. ábra (c) rész),
amerre szabadon begyűjthető EPT mező áll rendelkezésre. Ám ez csupán egy keskeny
sávban biztosı́tja a továbbélést ezen zivatarok számára, ı́gy végül elenyésznek.
A modell eredmények alapján kijelenthető, azok a zivatarcellák lesznek a legaktı́vabbak villámtanilag, amelyek nagy lég-gyűjtővel rendelkeznek.
A nagy lég-gyűjtő fogalmával kapcsolatosan le kell szögeznünk – az egzaktság érdekében –, hogy a ”nagy” jelzőt a lég-gyűjtő esetében a jól hasznosı́tható, magas EPT
értékű légtömegre értjük. Nem feltétlen azok a cellák lesznek elektromos szempontból
legerősebbek, amelyek sok levegőt képesek magokba gyűjteni, hanem azok, amelyek
nagy és megfelelő légtömegeken haladnak keresztül az életük során. Vagyis a rendelkezésükre álló, jól hasznosı́tható levegő tartománya nagy.
Azok lesznek a nagy lég-gyűjtővel rendelkező cellák, amelyek a legnagyobb olyan
tartományról képesek összeszı́vni a környező légtömeget, amit más cellák még nem
használtak fel a közelmúltban. A cellák beszı́vási tartománya jórészt az a terület, amin
a cella keresztülhalad és azok, amelyek a cella előterében helyezkednek el.
Összefoglalva, egy cella adott életpillanatában akkor rendelkezhet nagy lég-gyűjtővel, ha annak előterében nem helyezkedtek el cellák a közelmúltban. Ez más szavakkal
azt jelenti, hogy a cellának élen haladónak, vezetőcellának kell lenni a cellák áramlási
rendszerében.

5.3.

Élen haladó cellák

A lég-gyűjtő meghatározás során emlı́tettünk két fontos kifejezést, a közelmúlt és az
előtér fogalmát. E kettő határozza meg, hogy pontosan hogyan fog viselkedni a léggyűjtő a gyakorlatban.
A közelmúlt alatt azt az időtartamot értjük, amennyi idő után biztosan mondhatjuk, hogy a cella lég-gyűjtési tartománya helyreállt, a cella számára jól hasznosı́tható
légtartománnyá módosult. Se túl nagy, se túl kicsi értéket nem választhatunk ennek
az időtartamnak – nevezzük ezt ezentúl regenerálódási időnek. A kis értékek esetén
a mező egy korábban elhaladt cella után még nem feltétlen állt helyre – nem regenerálódott. A túl nagy értékek viszont azt a felesleges szűrést eredményezhetik, hogy
nagyon régen elhaladt cellák nyomvonalába ütközünk. Félrevezető, hiszen rég nem
éreztetik hatásukat, bőven volt ideje a légkörnek regenerálódni egy korábbi zivatar
után. Ha a tartományban egyáltalán nem tartózkodott cella a nap folyamán, akkor
természetesen nem lenne szükségünk a regenerációs időre, vagy legalábbis ilyen esetben
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a regenerációs idő értéke nulla lehetne.
Az előtér az a tér rész, amit a cella a következő néhány időlépésben reálisan
bejárhatna – nevezzük ezt ezentúl pásztázási zónának. Ha túl nagy zónát jelölünk
ki a cella előteréből, akkor könnyen előfordulhat, hogy olyan cellák nyomvonala is beleesik, amelyeknek a közelébe se megy a cella a valóságban. A túl kicsi tartomány
viszont nem pásztázza végig azokat a részeket, ahol a cella ténylegesen járt.

11. ábra. A pásztázási zóna kijelölése
Az élen haladó cellák meghatározásának egy lehetséges megvalósı́tása a következő.
Vegyük egyazon cella három egymást követő időpillanatbeli helyét és ezeket jelöljük
i, i + 1, i + 2 indexekkel (11. ábra). Határozzuk meg az i-edik és az i + 2-edik
cellahelyzetek távolságát (középpontok távolsága, a 11. ábrán a kék nyı́l), nevezzük
ezt pásztázási sugárnak. A pásztázási sugárral vegyünk fel egy α látószögű körcikket
az i-edik cellahelyzet középpontjából, még pedig úgy, hogy a körcikk pontosan az i + 1edik cellahelyzet irányába nézzen (a 11. ábrán a piros nyı́l). Ezzel megkaptuk az i-edik
cellahelyzet pásztázási zónáját.
A következő lépés annak vizsgálata, hogy az elmúlt időben volt e cella ebben a tartományban. Ehhez nevezzük el az i-edik cellahelyzethez tartozó időpontot ti -nek, a regenerációs időt pedig jelöljük tr -rel. Azt kell megvizsgálnunk, hogy az elmúlt [ti − tr , ti ]
időintervallumon belül volt e olyan cella, amelyik áthaladt a pásztázási tartományon.
Ha ilyet nem találtunk, akkor elmondhatjuk, hogy a vizsgált cella a ti időpillanatban
élen haladó volt. Ám egy cella csakis akkor nevezhető teljesen élen haladónak, ha minden korábbi életpillanatában is élen haladó volt. Vagyis az itt ismertetett eljárást el
kell végeznünk a cella összes korábbi életpillanatára (12. ábra).
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12. ábra. Élen haladó cella vizsgálat
Példaképpen tekintsük a 12. ábrán látható cellahelyzeteket, melyek mind ugyanannak a cellának nyolc egymást követő helyzete.

Tegyük fel, hogy arra vagyunk

kı́váncsiak, hogy a 6. helyzetében teljesen élen haladó e a cella. Ehhez egészen az
1. helyzettől a 6. helyzetig végig kell néznünk, hogy teljesülnek e a feltételek. Ha
igen, akkor élen haladónak titulálhatjuk a cellát a 6. életpillanatában. Viszont ha
akármely időpillanatban találunk idegen cellát a pásztázási zónában, akkor a cellát
már semmiképpen nem lehet élen haladónak nevezni.
A 11. és a 12. ábrákon szürkı́tett részel jelölt pásztázási tartomány nem más,
mint a lég-gyűjtő felső becslése. Az elmélet bemutatása során nem konkretizáltuk a
kulcsfontosságú paraméterek értékét (pásztázási sugár, α látószög, regenerációs idő),
mert az egyes változók átı́rása komoly eltéréseket hozhat a végeredményekben.

5.4.

Algoritmus

A fentiekben három új fogalmat vezettünk be: a villám burkoló, a lég-gyűjtő, és az
élen haladó cella fogalmát. Az utóbbi kettő azonos jelentéssel bı́r, az élen haladó
cellák valójában a nagy lég-gyűjtővel rendelkező cellák gyakorlatban megvalósı́tható
formája. A lég-gyűjtő fogalmát azért vezettük be, hogy kapcsolatot létesı́tsünk a cella
nem elektromos karakterisztikái és villámlása között.
A feltevésünk tehát az, hogy a villámlás tekintetében nagy jelentőséggel bı́ró cellák
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nagy lég-gyűjtővel rendelkeznek. Minél több hasznos légtömeget képes egy cella magába
gyűjteni, elektromos szempontból annál aktı́vabb lesz.
A gyakorlatban ezt a hipotézist úgy tudjuk ellenőrizni, hogy a burkolót alkotó
cellákról eldöntjük, élen haladók e. Ha azt kapjuk, hogy a burkolót alkotó – a nagy
villámlással rendelkező – cellák nagy többsége élen haladó, akkor a feltevésünk helytállónak tekinthető.

A kidolgozott objektı́v módszer összefoglalva a következő lépésekből áll:
1. A vizsgált zivataros nap lagrange-i cellái előállı́tása a radarTrack segı́tségével.
2. A cellák villámlás meneteinek elkészı́tése, görbe sereg formájában.
3. A görbe sereg burkolójának meghatározása.
4. A burkolót alkotó cellák élen haladóságának vizsgálata.
5. Az eredmények kiértékelése.
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Esettanulmányok

Az 5. részben ismertetett módszer pontos működését három, eltérő szinoptikus jellegű
zivataros nap esettanulmányán demonstráljuk, de az algoritmust az egész 2012-es évi
zivataros időszakra alkalmaztuk. Az esettanulmányokban nem csak alkalmazzuk az
eljárást, hanem áttekintést is adunk néhány különlegesebb cella viselkedéséről.
Az esettanulmányok során nem csupán a kettővel későbbi cellahelyzet által meghatározott pásztázási sugarat használtuk, hanem a három időlépcsővel későbbi cellahelyzettel meghatározott távolság volt a pásztázási körcikk sugara. Az α látószög
180◦ -os, a regenerációs idő három óra volt. Ezek a beállı́tások – az időt leszámı́tva –
kissé túlzóak, azért döntöttünk mégis ezek mellett, mert az ı́gy kapott eredmények a
legkevésbé valószı́nű cella pályákat – és ezáltal a lég-gyűjtési tartományokat – is figyelembe veszik. Enyhébb feltételek hatására eredményeink látványosan közelı́tenek az
elméleti értékekhez.

6.1.

Június 9.

Az OMSZ napi jelentése erre a napra vonatkozóan (http://www.met.hu/): az északi,
északnyugati országrészben jobbára erősen felhős vagy borult volt az ég, és több alkalommal fordult elő zápor, néhol zivatar is kialakult. Másutt 9-14 órára kisütött a nap,
viszont késő délutántól délnyugat felől egyre több helyen fordultak elő záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke északnyugaton 19, 24, másutt 25 és 33 fok között
változott. Éjszaka délnyugatról északkelet felé több hullámban zivatarláncok vonultak
végig az országon, a déli megyékben pattantak ki a leghevesebb gócok. Hajnalra 13 és
18 fok közé hűlt le a levegő. A reggelig lehullott csapadék mennyisége többnyire csapadéknyom és 20 mm között alakult, de a Kab-hegyen 30, Orosházán 36 mm esett.
A nagy-skálájú folyamatok tekintetében azt mondhatjuk, hogy egy, az Alpokon
átkelve behullámzott frontrendszer közelı́tette meg hazánkat (13. ábra). A nap folyamán nem haladt át teljesen, de hatására labilis, meleg-nedves légtömegek közelı́tették
meg az országot az Adriai-tenger irányából. A konvekciót szinte minden elősegı́tette; a
jelentős magas szintű divergencia, a pozitı́v örvényességi advekció a közepes szinteken,
illetve erőteljes meleg advekció az alacsonyabb szinteken. A labilis helyzet ellenére nem
túl sok zivatargóc alakult ki, ám azok, amik kialakultak, rendkı́vül hevesek voltak. A
meteorológiai háttér megismerése után rátérhetünk a módszerünk alkalmazására.
Az eljárás első fázisát a radarTrack segı́tségével végeztük el. Miután rendelkezésünkre álltak a lagrange-i cella adatok, elkészı́tettük a 14. ábrán látható görbe sereget.
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13. ábra. Szinoptikus helyzet (Június 9.)
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14. ábra. A görbe sereg és a vizsgált cellák villámlása (Június 9.)
A görbe sereg 145 cellából áll. Ezek közül négyet emeltünk ki részletesebb vizsgálat
céljából (14. ábra). Az ábrán zöld szı́nnel van jelölve a 96-os azonosı́tójú cella, kékkel
a 214-es, magentával a 261-es, és ciánnal a 323-as. A 15. ábrán ugyanezen celláknak
idő és térbeli elhelyezkedését követhetjük nyomon.
Az 96-os cellára szegedi szupercella néven hivatkozunk rá, mert szupercellaként Szeged felett haladt el egy későbbi életstádiumában. A radarképeken látható, hogy sokáig
magányosan vonult (15. ábra (a) része), amı́g a 261-es cella vezetésével ki nem pattant
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(a) 17:55 UTC

(b) 19:45 UTC

(c) 20:50 UTC

15. ábra. Radarképek és a cella azonosı́tók
néhány zivatar az útjában. Ezek a cellák nem is engedték tovább fejlődni és élni az
96-os zivatart (15. ábra (b) és (c) része). A 261-es cella elektromos vezér szerepét
később egy az egyben a 323-as vette át. Valójában ezt a kettőt akár egy cellának is
kezelhetjük, mert ténylegesen egymás folytatásai.
A szegedi szupercella villámlási csúcsa a kezdeti életszakaszban figyelhető meg.
Bár ebből nem vonhatunk le határozott következtetéseket, ugyanakkor érdekes egybeesés, hogy a július 29.-ei balatoni szupercellának is hasonló villámlási menete volt.
A villámlási csúcs után a szegedi szupercella esetében is sokkal kisebb elektromos aktivitás figyelhető meg.
A másik érdekesség a 214-es cella, amely szintén teljesen szabad úton haladhatott
élete során, ahogy az a 15. ábra (b) részén is látható. De mégsem volt élen haladó,
mert túl közel voltak a zivatarrendszer társcellái. A radarTrack által hozzárendelt nagy
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villámlás tükrözi a valóságot. A lég-gyűjtő hiányát nagy valószı́nűséggel több kisebb
közeli cella energiájának elszı́vásával helyettesı́tette, és ezáltal rövid élete során is igen
nagy elektromos aktivitást mutatott.
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16. ábra. Burkoló a nap során (Június 9.)
A görbe seregre burkolót illesztettünk, ez látható a 16. ábrán. A nap során 570
cellát detektált a radarTrack, ebből 23 darab alkotta a burkolót. Ezek közül 11 volt
élen haladó, tehát a villámlás szempontjából aktı́v celláknak mintegy a fele (49%) rendelkezett nagy lég-gyűjtővel. Tekintettel a helyzet szinoptikájában kifejtett, a tiggerek
által előidézett állapotokra, miszerint a cellák általánosságban erőteljessé váltak, az
eredmény reálisnak mondható. Vagyis a celláknak volt lehetőségük energiához jutni a
lég-gyűjtőjüktől független forrásokból is.

6.2.

Július 19.

Az OMSZ napi jelentésében a következő szerepelt (http://www.met.hu/): a nap
nagy részében derült, napos, száraz idő volt, csak északnyugaton növekedett meg késő
délutántól a felhőzet, és ott zápor, zivatar is kialakult. Többfelé megerősödött a délnyugati, déli szél. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 36 fok között változott. Éjszaka az ország
északi felén többfelé fordultak elő viharos széllökésekkel kı́sért zivatarok. Hajnalra 14 és
20 fok közé hűlt le a levegő.
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17. ábra. Szinoptikus helyzet (Július 19.)
Jelentős nagy skálájú légköri objektum nem tartózkodott a térségben. A trigger
hatások (advekciós és örvényességi viszonyok) mérsékeltek voltak a nap folyamán.
Egészen a délutáni órákig nem is alakultak ki zivatarok, mint ahogy az OMSZ napi
jelentésében is szerepel. Ezek a zivatarrendszerek a nyugatias alapáramlással sodródó
egyszerű konvergencia vonalak lehettek.
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18. ábra. A görbe sereg és a vizsgált cellák villámlása (Július 19.)
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Az alapvetően gyengén zivataros helyzetből kiválogattuk a markánsabb villám menettel rendelkező cellákat. Ezek a zivatarcellák a 18. ábrán zölddel kiemelt 2-es, a
kékkel megjelölt 121-es, a magentával ábrázolt 185-ös, és a ciánra szı́nezett 234-es.
Habár mindnyájan részei a burkolónak (20. ábra), de a leggyengébb 234-es cella már
aligha nevezhető erőteljes cellának villámlás tekintetében.

(a) 15:20 UTC

(b) 16:35 UTC

(c) 18:15 UTC

(d) 19:05 UTC

19. ábra. Radarképek és a cella azonosı́tók
Egyazon nyugatias squall-line-ba tartozik mind a négy cella. Egymást váltva pattantak ki a rendszeren belül. Mind a négy zivatar határozottan elöl haladó volt. Az
első három megállná a helyét az előző esettanulmány zivatarai között is, ám a zivataros
szituáció ez esetben lényegesen gyengébb.
A 2-es cella mozgása során nem kényszerült irányváltoztatásra (19. ábra (a) része).
Ez a cella nyomult legelőre a squall-line haladása során. Tehát jelentős lég-gyűjtővel
rendelkezett, ami meg is mutatkozik a villám menetében. A hozzá képest kezdetben
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sokkal több villámot termelő 121-es zivatar hátrébb alakult ki a rendszerben (19. ábra
(b) része). Mozgása nem teljesen nyugatias, kitért dél felé. Inkább kelet-délkelet
irányba kanyarodott, olyan területek felé, ahol még nem haladt el zivatar.
Számunkra a legkülönlegesebb a 185-ös cella (19. ábra (c) része). Méretét tekintve közepes, eleinte inkább kicsi, ellenben az egyenletesen magas villámlás figyelemre méltóvá teszi. 18:40 UTC-kor kialakult a squall-line előtt – talán a zivataros
kifutó szélnek köszönhetően – egy rövid életű instabilitási vonal. Ahhoz viszont elég
hosszú ideig fenn maradt, hogy a 185-ös zivatar elől elnyelje a nyersanyagot, a cella dokumentáltan le is hanyatlott. Ezt megelőzően élen haladó volt, és nagy lég-gyűjtőjének
köszönhetően látványos villámlási menetet rajzolt. Jól megfigyelhető, hogy amint elvesztette a megfelelő lég-gyűjtőt, azonnal kikerült a burkolóból (20. ábra).
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20. ábra. Burkoló a nap során (Július 19.)
A 234-es cella a zivatarrendszer leépülő életszakaszában jelent meg, ezért csak a
környezetéhez viszonyı́tva látszik erősnek. Valójában az általa termelt villámlási csúcs
jócskán elmarad a másik három cella teljesı́tménye mögött. Kiemelkedése a többi cella
közül annak köszönhető, hogy az előbb emlı́tett instabilitási vonaltól délebbre jelent
meg (19. ábra (d) része), az általa bejárt úton még nem haladt másik cella. Maga
az alaprendszer időközben legyengült, hiába haladt megfelelő úton a cella, rövid időn
belül elhalt.
A nap folyamán összesen 336 zivatarcella volt, ezek közül 23 darab alkotta a bur-
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kolót, 18 darab rendelkezett nagy lég-gyűjtővel. A burkolót alkotó cellák 78,88%-át
tették ki az élen haladók. A mérsékelt nagy-térségű trigger-hatások miatt, a helyi
hatások szerepe egyértelműbb volt és látványosan növelte az arányszámot az előző
esettanulmányhoz képest.

6.3.

Július 29.

Az OMSZ napi jelentésében erre a napra a következő szerepelt (http://www.met.hu/):
a hajnali, reggeli órákban a Dunántúl északi részén, a főváros térségében és attól kissé
keletre többfelé alakult ki zápor, zivatar. Ezt követően ott is csökkent a felhőzet, kiderült
az ég, 5-12 órára kisütött a nap. Kora délután nyugaton, később másutt is egyre többfelé
erős gomolyfelhő-képződés kezdődött, és alakult ki zápor, zivatar. Heves zivatarok is
voltak jégesővel, felhőszakadással, szélviharral. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 36 fok
között változott. Éjszaka is még többfelé fordult elő zápor, zivatar. Hajnalra 14 és 21
fok közé hűlt le a levegő.

21. ábra. Szinoptikus helyzet (Július 29.)
Egy gyorsan mozgó hidegfront átvonulása jellemezte nagy-skálán a nap délutáni és
esti óráinak időjárását. Kettős rendszer vonult végig az országon. Először egy kisebb
szlovén instabilitási vonal tört be az országba dél-nyugat felől a front előoldalán, de
nem sokkal utána a front is megérkezett nyugat felől. A hidegfront előtt sorra pattantak
ki a zivatargócok és söpörtek végig hazánkon.
Az előző esettanulmánnyal ellentétben ebben a helyzetben nem egyértelmű, hogy a
celláknak élen haladónak kell lenniük. A 22. ábrán érdekes tulajdonságokkal rendelkező
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22. ábra. A görbe sereg és a vizsgált cellák villámlása (Július 29.)
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800

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

700
600
500
400
300
200
100
0
22 00
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23. ábra. Burkoló a nap során (Július 29.)
zivatarokat láthatunk, zöld szı́nnel a 519-es, kékkel a 618-as, magentával a 521-es, és
ciánnal az 659-es cellák szerepelnek.
Az 519-es cella nem volt szupercella, de közel állt hozzá. Megelőzte az összes
környező cellát (24. ábra (a) része) és az alapáramlástól kicsit jobbra tért el (dél-
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(a) 15:15 UTC

(b) 16:05 UTC

(c) 16:35 UTC

(d) 17:35 UTC

24. ábra. Radarképek és a cella azonosı́tók
keleties irányba). Vesztét a mögötte haladó gyorsabban mozgó squall-line okozta. A
nagyobb rendszerrel való ütközést követően a cella három részre vált szét (24. ábra
(b) része). A két kiszakadó cella a 618-as és egy lemaradó kisebb – ami elől a 618-as
azonnal elszı́vta a tüzelőanyagot (24. ábra (c) része). Az anya cella háttérbe szorult
és teljesen legyengült.
A 618-as cellát neveztük el 5.1. résznél balatoni szupercellának (25. ábra). A
zivatarcella akadálytalanul vonult egészen addig, mı́g előtte ki nem alakult egy konvergencia vonal, ami elszı́vta előle az energiát jelentű üzemanyagot. A cella villámlásának
menete nagyon hasonlı́t a szegedi szupercelláéhoz. A balatoni szupercellának azonban
nem volt lehetősége hosszan fennmaradni.
Hasonlóan hamar elhalt az 521-es cella. Kezdetben teljesen magányosnak indult,
később viszont beragadt a mögötte haladó squall-line és az előtte hirtelen kipattanó

6 ESETTANULMÁNYOK
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

25. ábra. A balatoni szupercella
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cella közé.
A 659-es cella produkálta a nap során a legmagasabb villámlási csúcsot. Ez a
zivatar az előzőektől teljes mértékben független rendszer vezető cellája. Délebben mozgott, mint a többi vizsgált cella. Nagy területről tudott akadálytalanul összeszedni a
tüzelőanyagot. Mégsem maradt fenn extrém hosszú ideig, élettartam szempontjából
átlagosnak nevezhető.
A 23. ábrán látható burkoló 56 darab cellából áll. A nap során 1424 zivatarcellát
detektálhattunk. Ez az esettanulmány abban is eltér az előzőektől, hogy a példacellák
mind élen haladóak, legalábbis, amı́g a burkoló részei voltak. A villámtanilag legaktı́vabb cellák közül 44 darab cella rendelkezett nagy lég-gyűjtővel. Vagyis az élen
haladók és a burkolót alkotó cellák aránya alapján elmondhatjuk, hogy az elektromos
szempontból legjelentősebb cellák közel 80%-a volt olyan, amely jelentős lég-gyűjtőből
nyerte az energiáját.
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Eredmények

Három esettanulmány eredményei még nem tekinthetők reprezentatı́vnak, ezért elvégeztük az 5. részben bemutatott módszer alapján a 2012-es év összes zivataros napjára
a vizsgálatokat. A 6. rész elején már emlı́tettük, hogy alapvető fontosságú, milyen
beállı́tásokat használunk az élen haladóság meghatározásához.
Az esettanulmányokban alkalmazott beállı́tások3 a következők voltak:
• pásztázási sugár = 3 cellahelyzetnyi távolság
• α látószög = 180◦
• regenerációs idő = 3 óra
Ezek a paraméterek biztonságosan átfogóak, jó felső becslést adnak a zivatarcellák
lég-gyűjtési tartományaira. A túlhatározás például ott jelenik meg, hogy valószı́nűleg
egyetlen cella se képes 5-10 perc alatt 45◦ -os szögnél nagyobb fordulatot venni, ezért a
látószög megválasztása meglehetősen nagyvonalú. A három cellahelyzetnyi pásztázási
sugár bőséges, mert 5-10 perc alatt a cella maximális sebességgel haladva, a sugár
kétszereséről képes anyagot összeszedni. Feltételezve, hogy az anyag nem áramlik gyorsabban a cellába, mint amekkora sebességgel a zivatar haladni képes. A három órás
regenerációs idő teljesen reális.
Az alap beállı́tásokkal kapott eredmények ismertetése után átnézzük, hogy milyen
hatással van az eredményekre, ha módosı́tjuk a beállı́tásokat.

Alap beállı́tás
A 26. ábrán4 látható, milyen eredményeket kapunk az élen haladó cellák és a burkoló
görbét alkotó cellák arányára 2012 zivataros napjai esetén. Az értékek nagy része
0,7-0,8 felett helyezkedik el. Tehát a burkolót alkotó cellák 70-80%-a élen haladó. A
legkisebb érték 49%, ez éppen az elsőnek vizsgált esettanulmány, tehát a leı́rt esetnél
csak nagyobb élen haladó arányt várhatunk a többi zivataros napon is.
3

Az átláthatóság kedvéért vezessük be a beállı́tások kódját. Például az alap beállı́tás kódja:

3/180/3. Ahol első a pásztázási távolság, a második a látószög, és a harmadik a regenerációs idő.
4
Az adatokból kiszűrtük a nem zivataros napokat, ezért az itt látható grafikonokon csak a
szemléletesebb kép miatt szerepelnek folytonos görbék. Valójában ezek szakaszok, vagy csak pontok lennének az egész zivataros időszak adatsorában.
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26. ábra. Élen haladó cellák aránya zivataros naponként (3/180/3)
2012-ben összesen 96 zivataros nap volt, tehát közel száz esettanulmány értékű
adatból áll az ábrán látható menet, ezekből már érdemes statisztikát készı́teni.

Élen haladók

Esetek

aránya

aránya

70 %

92 %

80 %

79 %

90 %

55 %

100 %

31 %

3. táblázat. Százalékos arányok beválásának arányai (3/180/3)

A 3. táblázatból láthatjuk, hogy a zivataros napok 92% esetén teljesült, hogy az élen
haladók aránya 70%-os vagy a fölötti értéket vett fel. 2012 zivataros napjainak 79%-ra
igaz, hogy a nagy lég-gyűjtővel rendelkező cellák a villámlási csúcsot teljesı́tő cellák
80%-át teszik ki. Az esetek több mint felénél az is teljesül, hogy az élen haladó cellák
minimum a 90%-át teszik ki a burkolót alkotó celláknak. A táblázat utolsó sorából
kitűnik, hogy a 96 zivataros nap közül 30 esetén igaz, hogy a burkolót kizárólag élen
haladó cellák alkották.
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27. ábra. Cella számok összesı́tett értékei zivataros naponként (3/180/3)
A 27. ábrán az eredmények egy másik, igen szemléletes megjelenı́tési lehetősége
látszik. Zivataros napok esetén ábrázoljuk a burkolót alkotó (kék), a burkolót alkotó
és egyben élen haladó (piros), és a nem élen haladó, de burkolót alkotó cellák számát
(zöld). Ezen az ábrán nagyon jól kivehető, hogy a burkolót alkotó cellák görbéje és az
élen haladó cellák görbéje milyen szorosan halad együtt. Mı́g a zöld – nem élen haladó
cellák – görbe a másik kettőtől elkülönülve halad.

Eltérő beállı́tások
Tegyük fel, hogy a pásztázási sugár az elmélet bevezetésekor bemutatott két cellahelyzetnyi távolság. Legyen az α látószög 90◦ , mert ennél jobban nem képes kanyarodni a
cella. A regenerálódási időt viszont változatlanul hagyjuk meg 3 órának (2/90/3).
A 28. ábra (a) részéről leolvashatjuk, hogy ilyen beállı́tások mellett a legrosszabb
arány is több, mint 0,82. Az ábra (b) részéről pedig szembetűnő, hogy a burkolót alkotó
cellák számának görbéje szinte egybeolvad a nagy lég-gyűjtővel rendelkező cellákat
reprezentáló piros görbével. Látni fogjuk, ez a legjobb eredmény, amit a beállı́tások
reális keretek között történő variálásával előállı́thatunk.
Amennyiben a (2/180/3) beállı́tást alkalmazzuk, vagyis a látószöget és regenerációs
időt nem változtatjuk az alap beállı́táshoz képest, a pásztázási sugarat módosı́tjuk, az
alábbi eredményeket kapjuk.
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Élen haladó
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28. ábra. (2/90/3) beállı́tásokkal kapott eredmények
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29. ábra. (2/180/3) beállı́tásokkal kapott eredmények
A 29. ábrán látható, hogy ha az alap beállı́táshoz képest a pásztázási sugarat
változtatjuk, akkor az eredmények nagymértékben eltérnek egymástól. Még a görbék
jellegében is jelentős a változás, nem csupán az értéktartomány módosul. Viszont a
látószög változtatása nem befolyásolja gyökeresen az eredményeinket.
A teljesség kedvéért még vegyük azt a beállı́tást, hogy csak a látószöget állı́tjuk át
90◦ -ra, a többi alap beállı́tást megtartjuk (3/90/3).
A 30. ábrát összevetve a többivel, megállapı́thatjuk, hogy a látószög variálása
valóban nem változtatja meg drasztikusan az eredményeinket. Kisebb látószög esetén
némiképp csökken az adatok értéktartománya (szórása).
A megfigyelések szerint a paraméterek közül a pásztázási sugár változtatás módosı́tja
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70

0.95

Burkolót alkotó
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30. ábra. (3/90/3) beállı́tásokkal kapott eredmények
a legszembetűnőbben a görbék jellegét – az élen haladó cellák arányát a burkolót alkotókéhoz képest.
Az ideális beállı́tást a szituáció szabja meg. Ha sok gyorsan mozgó cella jelentkezik
az adott napon, érdemes nagyobb pásztázási sugárral számolni. Nagy látószögre lassan
mozgó cellák esetén van szükség.
Bármelyik beállı́tást is választjuk, az eredmények alapján felelősséggel
kijelenthetjük, hogy szignifikáns a kapcsolat az elektromosan aktı́vabb cellák
és a lég-gyűjtő között.
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Összefoglalás

A villámlás témakörében még napjainkban is számtalan nyitott kérdés van. A dolgozatban arra a kérdésre kı́vántunk válaszolni, hogy mi alapján tudunk kapcsolatot létesı́teni
a heves villámlással járó zivatarcellák és a konvektı́v cellák karakterisztikái között,
tisztán mérési adatokra támaszkodva. A kérdés megválaszolásához a meteorológiai
gyakorlatban legelterjedtebben alkalmazott euler-i leı́rások helyett, a zivatarcellákat és
a hozzájuk köthető villám tulajdonságokat lagrange-i szemléletben vizsgáltuk. Ehhez
elkészı́tettünk egy olyan összetett programcsomagot, amely a széles körökben használt
TITAN zivatarcella detektáló és követő algoritmus (Dixon-Wiener , 1993) egy specifikusan, Magyarországra vonatkozó változata. Az eljárásunk segı́tségével a zivatarcellákhoz úgy rendeltünk villám adatokat, hogy azok együttesen 5 perces felbontású
trajektóriákat alkossanak. A módszer sikeres és hatékony működését a nagy tér és
időbeli felbontású radar adatok – amelyek a napi gyakorlatban 2012-es évtől kezdve
érhetők el –, illetve a megbı́zható LINET villámlokalizációs adatok tették lehetővé.
A rendelkezésünkre álló 2012-es évi adathalmazra elkészı́tettük a cellák átfogó statisztikai elemzését, szűrt és szűretlen adatok esetében is. Szűrés alatt a rövid életű
cellák leválogatását értettük. Az elemzések során rámutattunk arra, hogy pusztán a
zivatarcella statisztikák nem biztosı́tanak kielégı́tő választ a keresett kérdésre, mert
nem csupán a nagy méretű vagy magas radar-reflektivitású cellák mutatnak kiemelkedő elektromos aktivitást, hanem a kisebb és gyengébb cellák is. Egy zivataros nap
során több száz cellát detektálhattunk, melyeknek csupán egy kis százaléka képezte
vizsgálatunk tárgyát.
A továbblépés érdekében három új meteorológiai fogalmat vezettünk be, melyek a
magyar szakirodalomban újı́tásnak számı́tanak. A fogalmak bevezetését és definiálását
fejlett cellakövető rendszerünk tette lehetővé, mindhárom fogalomnál kihasználtuk a
cella trajektóriák nyújtotta lehetőségeket. Az első, a villámlási burkoló görbét alkotó
cellák kifejezés, ami magában foglalja a villámtanilag legjelentősebb zivatarcellákat.
A második, s talán legfontosabb, a zivatarok lég-gyűjtője. A lég-gyűjtő szemlélteti,
hogy a cellának milyen mértékben volt lehetősége konvektı́ven hasznosı́tható, instabil
légtömegek beszı́vására. A harmadik, ez utóbbival analógnak tekinthető fogalom, az
élen haladó cella. Ennek bevezetésére gyakorlati okokból volt szükség, valójában az
élen haladó cellák személyesı́tik meg a nagy lég-gyűjtővel rendelkező zivatarcellákat a
számı́tások folyamán.
A feltevésünk abból a gondolatból indult ki, hogy a felhőbe jutó anyag áram biz-
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tosı́tja a töltéshordozók gyarapodását a felhőn belül. Hipotézisünk szerint azok a zivatarcellák termelhetnek sok villámot, amelyek nagy lég-gyűjtővel rendelkeznek, praktikusan azok, amelyek élen haladóak voltak a mozgásuk során.
Az elméletet három eltérő tı́pusú zivataros esettanulmányon teszteltük, és 2012
összes zivataros napjára alkalmaztuk. Eredményeinkből kitűnik, hogy a módszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Határozottan kijelenthetjük, hogy figyelemre méltó kapcsolatot találtunk
a zivatarcellák elektromos és konvektı́v karakterisztikái között.
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Köszönetnyilvánı́tás
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Függelék
Villám szám
össz

CG arány

CG+ pozitı́v

átlag

szórás

január

248

17

51

0.117

0.320
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0.209
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május

174761

19231

54840

0.280

0.449
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0.440
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0.429

szeptember
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0.241

0.428

október
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0.321

0.467

november
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0.230
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december
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A.1. táblázat. Havi villám szám statisztikák

Előjeles áram
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május

-4.120

15.45

-719973.40

11.50

22.54

2010140.20

június

-5.911

15.42

-2455610.80

12.38

23.74

5143122.80
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A.2. táblázat. Havi áram statisztikák
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Calhoun, K. M., MacGorman, D. R., Ziegler, C. L., Biggerstaff, M. I., 2013: Evolution
of Lightning Activity and Storm Charge Relative to Dual-Doppler Analysis of a HighPrecipitation Supercell Storm. Monthly Weather Review, 2013
Dahl, J. M. L., 2010: The Development of a New Lightning-Frequency Parameterization and its Implementation in a Weather Prediction Model. Phd work, Berlin, 149
p.
Dash, J. G., Mason, B. L., and Wettlaufer, J. S., 2001: Theory of charge and mass
transfer in ice-ice collisions. J. Geophys. Res., 106, 20395–20402.
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Han, L., Fu, S., Zhao, L., Zheng, Y., Wang, H., Lin, Y., 2009: 3D Convective Storm
Identification, Tracking, and Forecasting—An Enhanced TITAN Algorithm. J. Atmos. Oceanic Technol., 26, 719–732.
Hess, P., und Brezowsky, H., 1977: Katalog der Grosswetterlagen Europas. Berichte
das Deutschen Wetterdienstes, 113.
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