
A MENNYDÖRGÉS ÉS A LÖKÉSHULLÁMOK SZEREPE
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A szerzô leírta a villámgömb megfigyelését az [1–6] pub-
likációkban. A villámgömb (nem azonosítható a gömb-
villámmal) keletkezését megmagyarázza egy új, a hid-
rodinamikai örvénygyûrû szimmetria-törésének elméle-
tével. Irodalmi búvárkodás után többféle örvénygyûrû
(tórusz) bemutatására kerül sor, különféle forrásokból,
amiket pár ezer kép/s sebességgel készítettek. A jelen
munkában hangsúlyozza a villámlás utáni mennydör-
gés és a lökéshullámok meghatározó szerepét a villám-
gömb kialakulásában. A lökéshullám és a hanghullám
nagyon gyorsan terjednek a térben, de a feltételezett
örvénygyûrû kiterjedése nagyon lassú. Ez az oka an-
nak, hogy a megfigyelt forgó léggyûrû (-henger) csak
pár másodperccel késôbb jelenik meg a villám után.
Valószínûleg a nagy tehetetlenségi nyomaték és relaxá-
ció miatt. A villámgömb stabil pályája az erôs szélvihar
jelenléte ellenére a Mach-féle stacionárius reflexiós elmé-
let segítségével megmagyarázható.

Ezenkívül rámutatunk a jelen villámgömb-elmélet
és a mai tóruszos plazma magfúziós kísérletek analó-
giájára. Ennek felismerése alapján egy új kísérletet
javasoltunk (EU-szabadalom), abban a reményben,
hogy ez hozzájárul a mai Tokamak és hasonló fúziós
kísérletek sikeréhez.

Egy általános villám leírása

Rakov és Uman könyvében [7] részletesen összefog-
lalta a villám sok tulajdonságát. Az elsô kisülés mindig
negatív kisülés a felhôbôl a földre (dart leader), ez-
után rövid idô alatt több kisülés történik a földrôl a
felhôbe [8]. Ezek intenzitása nagyobb, mint a legelsô
kisülésé. A villámok sebessége körülbelül egynegye-
de a fény sebességének. Megfigyelték, hogy minden

villám pályáját rövid szakaszok alkotják, ez azt jelenti,
hogy minden csatorna rövid, 5 m-tôl 70 m-ig terjedô
hosszúságú darabokból (henger) áll [9, 18].

Az ionizációs csatorna körülbelül 30 μs alatt 30
ezer fokra melegszik fel, 10 bar nyomás alatt [8, 11].
Mivel a csatorna átmérôje nem tud elég gyorsan kiter-
jedni, ez egy hengeres lökéshullámot okoz körülbelül
tízszeres hangsebességgel [10, 13].

Ez a jelenség többszörösen megtörténik a menny-
dörgés körülbelül 0,3 s-os ideje alatt. A lökéshullámok
ezen sorozata túlnyomást okozott a megfigyelt forgó
gyûrû fölött és szívást az alatt (1. ábra ). Az egész jelen-
séget N-hullámnak nevezik, mert a nyomás idôbeli el-
oszlása egy nagy N betûre hasonlít (2. ábra ).

A szerzô megfigyelésében a megjelent gyûrû (hen-
ger) forgási iránya bizonyítja ezt (lásd [1] ábráit). A
következô jelenségek hangsebesség felett mennek
végbe: robbanás, vulkán kitörése, lövedékek, rakéták,
repülôk, ûrhajók, meteoritok. Szabó István bebizonyí-
totta, hogy a közönséges ostor csúcsának sebessége is
hangsebesség feletti lökéshullámot okoz [10].

Feltételezték, hogy a lökéshullám sebessége lénye-
gesen csökken, a csatornától mintegy hatszoros átmérô
távolságában normális hangsebességre [11]. Ennek kö-
vetkeztében a Mach-szám idôfüggô [15]. Az is általáno-
san elfogadott tény, hogy a földön félgömb alakú lö-
késhullám kialakulása jellemzô, és így az egész villám
egyszerûen leírható a félgömb alakú lökéshullám elmé-
letével [13, 14, 16]. A. Few elméletileg leírta egy magá-
nyos sugárzó hangforrással [13]. A lökéshullám után az
egész mennydörgés normális hangsebességû sugárzó
jelenséggé alakul. Amit hall a megfigyelô, nem egyéb,
mint sok gyorsan történô lökéshullám és hanghullám
szuperpozíciója az 1 és 600 Hz közötti tartományban.
Van egy 20 Hz alatti frekvenciájú rész is, amit az ember
nem hall. Közkeletû nézet, hogy az infrahangot a fel-
hôk elektrosztatikus változásai hozzák létre.

A szerzô feltételezi, hogy az N alakú lökéshullámok
összessége egy láthatatlan levegô-örvénygyûrût hoz
létre a villám becsapódási pontja körül. Hasonló ör-
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vénygyûrûket fényképeztek le, lásd a 3–6. ábrákat. L.

3. ábra. Örvénygyûrû vízben [19] (J. Okabe és S. Inoue szívessége).

4. ábra. Örvénygyûrû levegôben [20] (V. F. Kopiev szívessége).

5. ábra. a) Örvénygyûrû vízben [23] (A. Glezer szívessége). b) Ör-
vénygyûrû füstbôl [33] (Wikipedia).

a) b)

6. ábra. Vákuum örvénygyûrû víz felületén [21, 22] (L. Crum szí-
vessége).

7. ábra. Plazmatórusz a Tokamakban [4, 5].
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A. Crum bebizonyította, hogy az erôs irányított ultra-
hang víz felett egy vákuum-örvénygyûrût hoz létre,
ami késôbb, az összeomlásánál akusztikai lökéshullá-
mot eredményez (6. ábra ).

A villámgömb keletkezésének elmélete

A szerzô feltételezi, hogy a levegôben a villámlás, a
mennydörgés és a lökéshullámok láthatatlan hidrodi-
namikai örvénygyûrût állítanak elô, ami a földdel pár-
huzamos síkban, kis sebességgel, minden irányban
kiterjed. Ami lényeges: a gyûrû metszetében az úgy-
nevezett poloidális sebesség nagy, de toroidális se-
besség nincs a síkban vagy elhanyagolhatóan kicsi.1 A

1 Az egyenlítôvel párhuzamos térkomponenst toroidális, az erre
merôlegest pedig poloidális térnek nevezzük.

villámgömb valószínûleg a toroidális gyûrû szimmet-
riatörése következtében alakul ki [1–4]. Ez a megfi-
gyelésbôl kiindult elméleti modell nagy hasonlóságot
mutat a jelenleg folyó Tokamak fúziós kísérletekkel
(7. ábra ). Ott is egy örvénygyûrû van, amit ha sikerül
ügyesen megfelelô módon megszakítani, az úgyneve-
zett hosszú távú elektromágneses erôk következtében
a plazma tórusza egy gömbbe, egy csomóba zsugoro-
dik. Ez körülbelül 100-szoros sûrûségnövekedést je-
lentene, ami ugyanakkora hômérséklet-emelkedéssel
jár, tehát megkönnyítené a fúzió keletkezését. Tudott
tény, hogy minden gyûrû instabil, mert csak 2 szim-
metriatengellyel rendelkezik, amíg a gömbnek 3 egy-
másra merôleges szimmetriatengelye van, és ez stabil.
A természet mindig a stabilabb állapotba törekszik. Ez
adta a szerzô alapgondolatát egy új EU-szabadalom
kidolgozására [5], amelyet sikerült megvédeni (8. áb-
ra ). Ez a felismerés talán egy új szempontot fog szol-
gáltatni a jelenlegi Tokamak-kísérletek, mint bonyo-
lult tóruszos fizikai folyamatok megértéséhez. A fent
említett örvénygyûrû-felvételek nagysebességû fény-
képezéssel, körülbelül 4–10 ezer kép/s-mal készültek.
A. Glezer [23] a tóruszgyûrû síkjában fényképezett. H.
L. Reed munkájában a turbulens gyûrûknek egy egész
galériáját mutatja [25].

Az [1–4]-ben részletezett megfigyelésben csak egy
magányos bokor volt a villám közelében. Ez a bokor
minden valószínûség szerint elvágta a kiterjedô ör-
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vénygyûrût, a bokor nélkül az örvény nagy kiterjedé-

8. ábra. D. Tar és K. A. Müller: Spherical fusion reactor, EU-szaba-
dalom [5].
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9. ábra. A villámgömb kialakulása az örvénygyûrûbôl [1, 2, 4].
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10. ábra. A villámgömb megjelenése a forgó léggyûrûbôl.

11. ábra. A Mach-féle stacionárius lökéshullám szerepe a villám-
gömb kialakulásában [17] (G. Ben-Dor szívessége).
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se után legyengülve eltûnt volna. Tehát amint a bokor
a gyûrût elvágta, az összezsugorodott elôször egy
keskeny kifli formába, utána pedig egy gömbbe (9.
ábra ). Ez a folyamat a tömeg, az impulzus és az ener-
gia megmaradása alapján mehetett végbe. A megfi-
gyelésben [4] elôször egy levelekbôl és sárból álló
gyorsan forgó gyûrû jelent meg és csak a forgás utol-
só, a gyûrû eltûnésének pillanatában bontakozott ki a
villámgömb teljes szépségében (10. ábra ). Nos, ez
azt jelenti, hogy a gyûrû pár másodpercig kellett fo-
rogjon ahhoz, hogy a villámgömböt elôállíthassa. Ez a
súrlódási elektromosság és elektrolumineszcencia
folyamán jött létre [1–3, 28]. A forgó gyûrû megjelené-
sekor a szerzô meglepôdve gondolt arra, hogy egy
speciális tornádót van alkalma megfigyelni.

A mennydörgés és a lökéshullám szerepe
a villámgömb keletkezésében
Nagy sebességû fényképezéssel (4–10 ezer kép/s)
bebizonyították, hogy a tárgyak ultrahang-sebességû
repülésében különbözô típusú lökéshullám jelenhet
meg attól függôen, hogy milyen szöget zár be a ref-
lektáló felület a hangsebesség vektorával [17]. Cou-
rant és Friedrichs (1948) elméletileg bebizonyították,
hogy 3 különbözô Mach-reflexiós lökéshullám létezik.

Ben-Dor és Takayama (1986. július) ezt kísérletileg is
bebizonyították [17]. G. Ben-Dor könyvében az olvasó
megtalálja az összes Mach-féle reflexiós elméletet. Itt
megtalálható az összes szokatlan, ámde lehetséges
reflexiós helyzet, valamint elméleti leírásuk. Ezeknek
az a fizikai oka, hogy a lökéshullám gyorsabban ter-
jed mint a hang, ezért elôre tudomást szerez az aka-
dályról és pályáját megváltoztatja még mielôtt elérné a
reflexiós felületet. Ez a tapogatózás az úgynevezett
triple (hármas) pontnál már elôre megtörténik, a lö-
késhullám megtorpan, és azonnal megváltoztatja ter-
jedési irányát (11. ábra ).

Az egyik típusú Mach-reflexiós jelenséget stacioná-
rius Mach-reflexiónak nevezték (StMR), ahol a hármas
pont párhuzamosan mozog a reflektáló felülettel és
ami csak turbulens áramlásokra érvényes. A megfi-
gyelésben a reflektáló felület a föld volt, így a hármas
pont a földdel párhuzamosan, körülbelül 1,2 m távol-
ságban mozgott, azaz az erôs szelek ellenére a villám-
gömb stabilan ugyanabban a távolságban mozgott a
föld felett.

A 11. ábra mutatja nekünk ezt a helyzetet, amikor
a villámlás és a lökéshullámok sokasága által keltett
turbulencia tóruszos gyûrû egy párhuzamos síkban
tengelyszimmetrikusan kiterjed a villám becsapódá-
sa körül.

Következtetés: Amint láttuk ez elmélet a megfigye-
lés legtöbb pontját hihetôen megmagyarázza.
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12. ábra. a) Egy villámgömbbe csapódik két villám [34] (Haunsperger
fényképe). b) Gömbvillám Szocsiban, a Fekete-tengernél, 1960-ban
[30–31]. c) 1987-ben, Naganóban lefényképezett gömbvillám [32].

a) b)

c)

Megjegyzés két gömbvillám-megfigyeléshez

A szerzô vallja, hogy a villámgömb és gömbvillám két
különbözô jelenség.

A szerzô úgy gondolja, hogy a 12.a ábra egy való-
di villámgömböt ábrázol. Egy kissé zavaró a felvétel-
ben, hogy egyidejûleg két villám becsapódását mutat-
ja. Azonban pontos vizsgálat után észre lehet venni,
hogy elôször volt a villámgömb és csak utána csapott
bele a két villám, mert a becsapódás pontjánál a villá-
mok vastagabbak, mint a korábbi keletkezésükkor.

A szerzô még két további gömbvillám-megfigyelést
vázol, ahol nincs kétsége, hogy azok igazi gömbvillá-
mok: Az elsô példát Stekol’nikov adta a Vihar a Fekete
tengernél címû cikkében [31] (12.b ábra ). Ugyanez a
fénykép látható a A. I. Nikitin és munkatársai cikké-
ben [32]. A második hihetô gömbvillámfénykép (12.c
ábra ) az interneten látható: egy diák felvétele 1987-
ben Naganóban (Japan) [33]. A szerzô azért gondolja,
hogy ezek hihetô fényképek, mert karakterisztikus
vonásaik megegyeznek azokkal a nagy elektromos
kisülésekkel, amiket Gallimbert és munkatársai kísér-
letileg megmutattak a [27]-es munkában.
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