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CO NNECTIO N  B E TW E E N  T H E  D IS TR IB U T IO N  OF PLACES 
H IT  B Y  L IG H T N IN G  A N D  T H E  GEOLOGICAL S TR U C TU R E  OF 

TH E  U N D E R G R O U N D

The thunderstorm-frequency map — constructed upon the data of a wide
spread observing network — already shows the existence of a connection with 
the geological structure. This is even more evident on the graphs made upon 
the data of running disturbances of electric power lines and upon statistics of 
lighting damages. Experience shows, that — as it is customary with electrical 
discharges — the electrical behaviour of the electrode, i. e. o f the ground, i. e. 
the geoelectric structure is of primary importance in determining the process. 
Therefore, the knowledge of the geological structure allows to state the extent 
of endangerment by lightning. Taking into account this point of view one can 
reduce the risk of running disturbances with newly erected power lines. I t  would 
be worth while to arrange for such investigations in other countries, too.

A VILLÁMCSAPÁSI HELYEK ÉS A FÖLDTANI SZERKEZET
k ö zö t t i ö sszefüg g ésr ő l

BENCZE P Á L

A  légköri elektromos kisülések már régen magukra vonták az ember 
figyelmét, részletes tanulmányozásukra a műszertechnika fejlődésével 
azonban csak századunkban kerülhetett sor. Ekkor sikerült először tisz
tázni a villámok keletkezési mechanizmusát, a kisülések lefolyását. 
Az elmúlt években laboratóriumi modellkísérleteket is végeztek. A  leg
több országban ma már szervezett zivatarjelentő szolgálat működik. 
Természetesen ezeket a kutatásokat elsősorban a villámcsapások által 
okozott tetemes anyagi károk ösztönözték. A  helyzet nagyon hasonlít 
a másik nagy anyagi károkat előidéző természeti jelenség, a földrengések 
területén fennálló helyzethez. Ez a hasonlóság, mint a továbbiakban 
látni fogjuk még sokkal messzebbmenő.

Minden gázhalmazállapotú közegben a lejátszódó elektromos kisülés 
kialakulását három tényező befolyásolja: a kisülési csatorna hossza, 
a közeg vezetőképessége és az elektródák minősége. Ezek közül a tényezők 
közül a villámcsapás esetén az esetek legnagyobb részében pozitív elekt
ródaként viselkedő földfelszín az, amelynek az elektromos kisüléseknél 
játszott szerepe bennünket közelebbről érdekel. Mint azt a villámkár
statisztikákkal régen kimutatták, a lecsapási helyek többnyire a környe
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zetükhöz viszonyítva kiemelkedő építmények, terepalakulatok, fák, 
oszlopok stb. Ez a villám keletkezési folyamatának ismeretében azzal 
magyarázható, hogy a kis görbületi sugarú helyeken a zivatarfelhő és 
a föld között fellépő nagy potenciálkülönbség folytán a potenciálgradiens 
értéke túllépi az ütközési ionizáció előidézéséhez szükséges kritikus érté
ket. Az ütközési ionizációnál képződő negatív ionok levezetődnek a ta
lajba, míg a pozitív ionok tértöltés formájában a levegőben maradnak. 
A  felhőből kiinduló elővillámot így a kialakuló tértöltés magafelé tereli.

A  vizsgálatok azonban azt is kimutatták, hogy elég gyakran elő
fordul olyan eset is, amikor a villám annak ellenére, hogy a közelben 
volt kiemelkedő építmény, vagy terepalakulat, mégis nem ott, hanem 
mellette csapott le. Ennek a legtöbb esetben a talaj geoleektromos inho
mogenitása volt az oka.

A  jelenségek vizsgálatára lahoratóriumban modell-kísérleteket vé
geztek (1). A  modellkísérletek igazolták a megfigyeléseket, a lecsapások 
két, geoelektromos szempontból különböző képződmény határán sűrű
södtek. Ez pozitív villámoknál határozottan kimutatható, negatívoknál 
kevésbé. Lényeges a rétegek helyzete. Jól vezető réteget takaró rossz 
vezető réteg felett horizontális geoelektromos homogenitás esetén a vil
lámok egyenletesen oszlanak el, feltételezve, hogy orográfiai tényezők 
nem játszanak szerepet. Szerepet játszik itt a geoelektromos inhomőgeni- 
tást előidéző képződménynek a környezetéhez viszonyított fajlagos ellen
állása és kiterjedése is. Minél kisebb a képződmény mérete és fajlagos 
ellenállásának környezete fajlagos ellenállásától való eltérése, annál 
kisebb a villám lecsapási helyére gyakorolt befolyása. A  kisebb fajlagos 
elektromos ellenállás ellensúlyozhatja ezt a hatást. Lényeges lehet a talaj
víz lecsapási hely meghatározó szerepe, amennyiben a vízzáró réteg 
talajvízszintből való kiemelkedésének helyei, továbbá a talajvízszint 
felszínhez viszonyított helyzetének változása is geoelektromos inhomo
genitást képez (2). A  felszíni képződmények fajlagos elektromos ellen
állása más szempontból is fontos. Minél nagyobb az ellenállás, annál 
erősebb a kisülési csatorna szétágazódása és így annál kisebb az egyes 
ágakban folyó áram erőssége. A  talaj fajlagos elektromos ellenállásától 
függ általában a kisülési csatornában folyó áram erőssége.

A  fentieket a tényleges helyzetre alkalmazva, a nagy üledékes meden
cék, amelyek geoelektromos szempontból általában homogénnek tekint
hetők, a lecsapási helyek eloszlása normális, lényeges sűrűsödések nem 
lépnek fel. Ugyanakkor a peremvidékek, hegy és dombvidékek geo
elektromos szempontból erősen zavartak és kiemelkedő helyzetüktől 
eltekintve, a lecsapási helyeknek a diszkontinuitási felületek közelében 
való sűrűsödése várható. Állításunk alátámasztására a zivatargyakori
sági térkép, villámkárstatisztika és a villamos hálózatokra vonatkozó 
villámkárstatisztika állnak rendelkezésünkre. A  villámkutatással hazánk
ban a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosművek és Vasutak Tanszéke 
foglalkozott. Az 1952— 55 között gyűjtött, valamint az Országos Meteoro
lógiai Intézet megfigyelő állomásain észlelt, 1901-ig visszamenő adatok 
feldolgozása alapján megszerkesztették az ország zivatargyakorisági 
térképét, amelyen az illető helyen megállapított zivataros napok évi,
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átlagos számát tüntették fel (3). Zivataros napnak minősült az olyan nap, 
amelyen dörgés volt hallható. Ez azt jelenti, hogy a villámlás a meg
figyelőhelytől számított 5 km-es körzeten belül történt. Ha feltételezzük, 
hogy a föld- és felhővillámok aránya az ország területén helül nem vál
tozik lényegesen, továbbá a feltüntetett értékekből az átlagos izokerau- 
nikus szintnek megfelelő zivataros napok számát levonjuk, a fent ismer
tetett modellkísérletek eredményéből a gyakorlat számára levont követ
keztetéseket igazoltnak tekinthetjük (1. ábra). Tehát ez a térkép bizo

nyos mértékig a villámeloszlásról is tájékoztatást nyújt. A  legnagyobb 
gyakorisággal kitüntetett helyek, mint látjuk, a peremvidékek (Magyar 
Középhegység északi és déli pereme, Mecsek hegység keleti pereme, 
Dunántúl nyugati, Nagyalföld északi peremvidéke). Az Alföldre vonat
kozó adatok egyenletes eloszlást mutatnak, a térképen itt helyenként 
látható sűrűsödések egy-egy nagyobb településsel esnek össze. Termé
szetesen az eredmény az említetteken kívül mind a megfigyelőhálózat 
sűrűségének, mind az észlelések megbízhatóságának függvénye.

A  villámkárstatisztika sem alkalmas a felvetett probléma kielégítő 
megoldására, amennyiben az okozott kár, annak gyakorisága egyrészt 
a települések sűrűségétől függ, másrészt az adatok csak a lakott terüle
tekre vonatkoznak. Egyébként a villámkárra vonatkozó adatok a leg
régibbek és hazánkban már a múlt század végéről állnak rendelkezésre 
statisztikai kimutatások. Sajnos, ezek csak összefoglaló jellegűek, a terü
leti eloszlásra való utalás ritka.

A  statisztikai jellegű adatok közül a leghasználhatóbbak a villamos- 
hálózatra vonatkozó villámkár kimutatások. A  nagy- és kisfeszültségű 
villamos hálózatoknak az egész ország területére kiterjedő rendszere
5 Geofizika -  38
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lehetővé teszi a lecsapási helyeknek a lakatlan területeken kívüli tanul
mányozását is. Lehmann(4) a szászországi villamoshálózatokon végzett 
vizsgálataival kimutatta, hogy geoelektromos diszkontinuitási felületek 
közelében a villámcsapások sűrűsödnek. A  2. ábrán egy ilyen szelvényt

m,___Щ V7* утРТУт*
-4 villámcsapások 
-l

felszín
szintesnek

ZZZ ta la j SS) agyag és m álló it pala ш  Kvarc ЕЭ kavics

2. ábra

látunk a geológiai szelvénnyel együtt. Ennek a módszernek is megvan
nak a maga hátrányai. Egyrészt a villamosvezetékek sokszor többszáz 
kilométer hosszúak és így meteorológiai szempontból különböző terüle
teket szelnek át. A  vezeték különböző szakaszainak megfigyelése során 
nyert eredmények egymással tehát közvetlenül nem hasonlíthatók össze.

Másrészt a villámok a 
legkisebb ellenállást ke
resve, a lecsapási hely
től messzire elvándorol
nak és így a kár sem ott 
keletkezik. Tekintetbe 
veendő az is, hogy a ve
zetéket ért villámcsapás 
esetén az üzemzavar a 
hálózat állapotától függ. 
Egy rossz állapotban 
levő vezetéken előbb je
lentkezik üzemzavar, 
mint a jó állapotban 
levőn és amennyiben az 
üzemzavar nem hívja 
fel a figyelmet a villám- 
csapás tényére, az nem 
is kerül feljegyzésre.

A  lecsapási helyek 
szabatos meghatározása 
csak műszeres észlelés 
útján lehetséges. Erre a
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legcélszerűbb az elektromos kisülések környezetében fellépő elektro
sztatikus térváltozásokat felhasználni (5). Ezeknek alakja a különféle 
villámoknál, százalékos előfordulásuk és nagyságuk az 1. táblázatban 
található. Bennünket itt csak a földvillámok érdekelnek. Mint látjuk, 
a felhő- és föld villámok az utóbbiaknál mutatkozó úgynevezett R  
(rapid =  gyors) elemek fellépésében különböznek egymástól. Ez a 
50— 200 c/s-ig terjedő frekvenciájú komponensek jelentkezésében nyil
vánul meg. Ha tehát vevőkészülékünk átviteli sávját úgy választ
juk meg, hogy az az R  elemekhez viszonyítva lassú, a felhő- és föld
villámoknál egyaránt fellépő elektrosztatikus térváltozásokra még 
ne legyen érzékeny, akkor berendezésünk csak a földvillámok R  tagját 
fogja észlelni. Az átviteli sávnak tehát 50— 200 c/s-nak kell lennie. 
Az átviteli sávnak felfelé való elhatárolása nem kényes, mivel az érzé
kenység megfelelő beállításával az elektrosztatikus térváltozást kísérő 
sugárzási tér vételét kiküszöbölhetjük.

A  feladat azonban a lecsapási hely meghatározása. Ehhez, mint 
síkbeli feladatnak a megoldásához két adatra van szükségünk, vagy egy 
szögre és egy távolságra, vagy pedig két szögre. Tehát két készülékre 
van szükség, amelyeket két különböző helyen, célszerűen a zivatarok 
vonulási irányára merőleges vonal mentén egymástól 5— 10 km-re helye
zünk el. A  helymeghatározás a beérkezések azimutját mindkét helyen 
mérve, az alsó geodéziából ismert előremetszés segítségével történik. 
A  térerősség vektormennyiség lévén, a két komponens eredője a térerős
séget adja irány és nagyság szerint. A  jel beérkezési azimutját oly módon 
határozhatjuk meg, hogy 
észak-déli és kelet-nyugati 
vételi síkú keret, vagy for
dított L  antennával vesz- 
szük. K ét antenna haszná
lata esetén ügyelni kell 
arra, hogy az antennákhoz 
csatlakozó csatornák erő
sítése egyforma legyen. A 
beérkezés azimutjának in- 
dikálása katódsugároszcil- 
loszkóp segítségével törté
nik, az egyik csatornán be
érkező jeieket a vízszintes, 
a másikon jelentkezőket a 
függőleges eltérítő lemez
párra kapcsolva. Egy ilyen 
berendezés blokksémáját 
látjuk a 3. ábrán. A  két 
különböző helyen elhelye
zett készülék szinkronizá
lását, vagyis azt, hogy 
azok ugyanannak a föld
villámnak az R  elemeit

azokat két egymásra merőleges, célszerűen

3- ábra
77
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észleljék, úgy biztosíthatjuk, hogy az érzékenységet csökkentve csak a 
készülékek környezetében fellépő kisüléseket észleljük, amelyek időben 
már jól elkülönülnek és fellépésük időpontja a másodperc mutatóval 
ellátott óralapot az oszcilloszkóp ernyőjével együtt fényképezve, meg
állapítható. Természetesen a két megfigyelő hely órájának együtt kell 
járnia. Az exponálást célszerűen maga a készülék vezérelje, vagy után- 
világító ernyőjű oszcilloszkópot kell alkalmazni.

Ez a módszer elsősorban annak a megállapítására szolgálhat, hogy 
a felszíni, felszínközeli, esetleg még mélyebben fekvő, a földtani szer
kezetből, a kőzettani változásból származó geoelektromos inhomogenitá
sok mennyiben tekinthetők lecsapási helyeknek, illetőleg a földvillámok 
milyen mértékben használhatók fel geoelektromos inhomogenitások ki
mutatására. Jelentős a probléma megoldása a jövőben építendő táv
vezetékek üzembiztonsága szempontjából.
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