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I. ŽAIBO IŠLYDIS 

1.1. Žaibo išlydžio susidarymas 

Žaibas – tai galingas aukšto potencialo elektros energijos išly-
dis. Jis susidaro atsiradus skirtingiems potencialams tarp įsielektrinu-

sių audros debesų ir žemės, tarp gretimų debesų ir tame pačiame de-

besyje. 

Žaibai būna linijiniai ir kamuoliniai. 

Pagal prigimtį audros debesys skirstomi į šiluminius ir fronti-

nius. 

Šiluminiai debesys (1.1 pav.) susidaro Saulei įkaitinus žemę. 

Pastarosios paviršiuje susidarę drėgmės garai kartu su įkaitusiu oru 

kyla į viršų ir 2 km aukštyje kondensuojasi, sudarydami šiluminius 

audros debesis iš labai smulkių, įelektrintų sušalusių vandens lašelių. 

Vėjo srautai gali pakelti šiltas, drėgnas oro mases į viršų – kartais net 

iki 15 km. Tokie debesys susidaro karštu vasaros metu ir dažniausiai 

antroje dienos pusėje. 

Frontiniai audros debesys susiformuoja tuomet, kai susitinka 

skirtingų temperatūrų du (šiltas ir šaltas) oro srautai. Žemesnės tem-

peratūros oro srautas leidžiasi žemyn, artėdamas prie žemės pa-

viršiaus, o šiltos oro masės, kartu su vandens garais, kyla į viršų (1.2 

pav.) sudarydamos sūkurį. Vandens garai tam tikrame aukštyje kon-

densuojasi, suformuodami audrų debesis. 

Frontiniai debesys apima didelį plotą judėdami iki 100–150 

km/h greičiu. Tokie debesys gali susiformuoti bet kuriuo paros metu. 

Pradžioje debesys susiformuoja iš smulkių vandens lašelių, kuriuos 

tam tikrame aukštyje palaiko oras, kildamas į viršų. Po to lašai didėja, 

sunkėja ir krenta žemyn į žemę (lyja). 
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1.1 pav. Šiluminių debesų formavimasis 

 

 
 

1.2 pav. Frontinių audros debesų formavimasis: 

1 – šaltas oras; 2 – šiltas oras 
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Žaibo susidarymo teorijų būta įvairių. Vieną iš jų pateiksime 

žemiau [5]. 

Visi debesyse atšalę vandens lašai įsielektrina dviem priešingais 

elektros krūviais (poliarizuojasi) nuo oro, nes pastarasis, esantis 

žemės paviršiuje, yra nuolatos įelektrintas. Antai 1 cm3 oro turi su-

kaupęs apie 600 įsielektrinusių porų (teigiamaisiais ir neigiamaisiais 

krūviais). Nustatyta, kad žemės paviršiuje yra apie 100 V/m elektrinis 

laukas. Kylant aukštyn nuo žemės paviršiaus, įelektrintų oro dalelių 

tankis didėja. Žemės paviršiuje oro elektrinis laidumas yra labai 

mažas. Tačiau beveik 80 km aukštyje pralaidumas padidėja 3·10
9
 

kartų, palyginti su oro pralaidumu žemės paviršiuje. 

Taigi žemę kartu su 80 km aukštyje esančiu laidžiu sluoksniu 

galima įsivaizduoti kaip didelį rutulinį „kondensatorių”. 

 
a                                            b 

 
1.3 pav. Krūvių pasiskirstymas debesyse: 

a – lietaus lašų poliarizacija;  

b – debesies elektrinis laukas su atskirais krūviais. 

1 – jonosferos laidusis sluoksnis; 2 – vandens lašai; 3 – žemė; 4 – debesis 

 

„Kondensatoriaus” elektriniame lauke 1–8 km aukštyje nuo 

žemės paviršiaus esantys atšalę vandens lašeliai įsielektrina (poliari-

zuojasi): apatinėje zonos dalyje dažniausiai susikaupia teigiamieji 

krūviai, o viršutinėje – neigiamieji (1.3 pav.). Bandymai, atlikti nau-

dojantis radarais ir lėktuvais, patvirtino, kad elektros krūvių susidary-

mas debesyse tiesiogiai susijęs su ledo kristalų ir šaltų vandens lašų 

judėjimu. Nustatyta, kad krušos dalelės turi neigiamą potencialą, o 

atskiri didesni ledo kristalai – teigiamą. Lengvi ledo kristalai kartu su 

kylančiais vėjo srautais pasikelia į viršutinius debesies sluoksnius, o 

stambesni pakliūna į debesies centrines dalis (1.3 pav., a). Tokio pro-
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ceso metu debesyse formuojasi priešingų polių krūviai. Viršutinė de-

besies dalis tampa teigiamai įelektrinta, o apatinė – neigiamai (1.3 

pav., b). Krūviai debesyje pasiskirsto netolygiai. Kai susikaupę krūviai 

sukuria kritinį elektrinį lauką 25–30 kV/cm, prasideda išlydis, sklin-

dantis žemyn. Tačiau, kaip parodė elektrinio lauko matavimai žaiba-

vimo metu, elektrinio lauko stipris siekia tik 2–3 kV/cm. Priežastis, 

kodėl prasideda žaibo išlydis esant tokiam silpnam elektriniam stip-

riui, nenustatyta iki šiol. Pasiekęs žemės paviršių, išlydis nušvinta (1.4. 

pav.), nes sudaro uždarą elektrinę grandinę, kuria teka stipri žaibo 

impulsinė elektros srovė, įkaitindama išlydžio kanalą iki  

2000–3000 ºC. Dėl tokios aukštos temperatūros įvyksta daugybė che-

minių reakcijų gamtoje. Taip susidaro linijiniai žaibai. Žaibo išlydžio 

kanalo ilgis siekia nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų. Įkaitęs 

išlydžio kanalas dėl susidariusio slėgių skirtumo staigiai plečiasi, su-

keldamas akustines bangas, kurios girdimas kaip griaustinis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 pav. Linijinis žaibas 

 

Žaibo išlydis vyksta keletu atskirų impulsų. Kiekvienas impul-

sas turi dvi stadijas: pirminę, vadinamą lyderiu, ir antrinę, vadinamą 

pagrindiniu išlydžiu. 

1.5 pav. parodytas lyderio bei pagrindinio išlydžio susidary-
mo stadijos. Pradžioje lyderis būna labai trumpas, o po kurio laiko 
palaipsniui didėja iki pagrindinio lyderio, pasiekiančio žemę ir pra-



ŽŽ AA II BB AA SS ..   AA PP SS AA UU GG AA   NN UU OO   ŽŽ AA II BB OO   

  

17 

dedančio švytėti (1.6 pav.). Pagrindinio lyderio išlydis tęsiasi 50–
100 μs. Kai tik pagrindinio lyderio švytėjimas pasiekia debesis, jis 
išsikrauna ir švytėjimas sumažėja. 

 
 

1.5 pav. Linijinio žaibo susidarymo išklotinė: 

a – optinis vaizdas; b – impulsinės srovės pokytis 

1, 2, 3 – impulsai; 4 – laiptuotas lyderis; 5 – strėlinis (staigus) lyderis;  

6 – lyderio srovė; 7 – pagrindinio išlydžio srovė; 8 – srovė po švytėjimo 

 

 
 

1.6 pav. Žaibo lyderio formavimasis: 

1, 2, 3 – pagrindinėje stadijoje; 4, 5, 6 – žaibui pasiekus žemę 

 

Debesyse susiformuoja keletas viena nuo kitos izoliuotų krūvių 

sankaupų, sukuriančių kritinį elektrinį lauką, todėl žaibavimo metu 

susidaro keletas žaibo impulsų. 

Po pagrindinio einantys vėlesni išlydžių impulsai paprastai susi-

daro po 0,03–0,05 s, jau turintys staiga susiformavusius lyderius. Pa-
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kartotinių išlydžio impulsų per 1 sekundę būna nuo 2-3 iki 10, labai 

retai daugiau. 

Žaibo impulsinė srovė, tekėdama kokiu nors objektu, jį su-

daužo ir net uždega. Pavojingi yra žaibo impulsinės srovės indukuoti 

aukšti viršįtampiai visuose statiniuose, turinčiuose elektrai laidžias ar-

ba tik metalines konstrukcijas [63]. 

 

 
 

1.7 pav. Žaibo ir objekto (atramos) lyderių formavimasis 

 

Jeigu žaibo išlydis pasiekia ne žemę, o kokį nors objektą, esantį 

ant žemės paviršiaus (1.7 pav.), tai lyderis pasirenka trumpiausią ke-

lią, kurį dar sutrumpina virš objekto susidaręs teigiamųjų krūvių 

(žemės potencialo) lyderis. Kuo objektas smailesnis, tuo plonesnis, 

bet ilgesnis susidaro nuo objekto sklindantis lyderis. Abu lyderiai su-

sijungdami sudaro žaibo išlydžio kanalą. 

Žaibas dažniausiai pataiko į tą objektą, kuris būna geriau 

įžemintas, t.y. kurio įžeminimo varža būna mažiausia. Taip pat nusta-

tyta, kad 10 proc. žaibų išlydžių iš debesies į žemę perduoda teigia-
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mąjį elektros krūvį, susikaupusį debesies viršuje. Tai vadinamasis tei-

giamasis išlydis. 

Neseniai JAV mokslininkai iš Floridos [74] atrado mistišką 

žaibų savybę, kuri fizikus iš naujo verčia galvoti apie žaibo susidary-

mą. Jie nustatė, kad, žaibui nušviečiant padangę, išspinduliuojamas 

milžiniškas kiekis rentgeno bei gama spindulių.  

Kamuoliniai žaibai. Kamuolinių žaibų buvimu neabejoja niekas. 

Tiesa, šis gamtos reiškinys, stebimas stipraus žaibavimo metu, yra la-

bai retas. Tvirtinama, kad kamuolinį žaibą žemėje matė tik 1–5 pro-

centai žmonių. Dėl tokių retų stebėjimų yra nepakankamai mokslinių 

duomenų, tad kamuolinio žaibo prigimtis ir šiandien nėra iki galo 

aiški [77]. 

Dažniausiai kamuolinis žaibas susiformuoja linijinio žaibo 

išlydžio vietoje. Kartais kamuoliniai žaibai keliauja iš debesies link 

žemės, kaip linijiniai žaibai. 

Šiuos švytinčius, ore plevenančius kamuolius, netikėtai atsiran-

dančius perkūnijos metu, pastebėjo dar antikos mokslininkai. Įvairių 

formų kamuoliai būna nuo 1 cm iki 1–2 m skersmens, dažniausiai – 

apie 15–20 cm. Jie šviečia balta, oranžine arba geltona spalva. Taip 

pat sakoma, kad šie žaibo kamuoliai kiaurai prasiskverbia per sienas 

ar langus. Yra pastebėti kamuoliniai žaibai ir skrendant lėktuvu. Kai 

kurie kamuoliai būna kiaurai permatomi, kiti būna tuščiaviduriai. Jie 

būna matomi dažniausiai 7–8 sekundes, o kartais tai trunka ir kelias 

minutes. 

Kamuolio greitis būna labai įvairus: nuo visai nejudančio iki la-

bai didelio. Dažniausiai kamuolinis žaibas juda apie 5 m/s greičiu. Jis 

gali pulsuoti, keisti savo formą. Taip pat yra pastebėta, kad didelis ka-

muolys suyra ir susidaro keletas mažų kamuoliukų. 

Pasirodžius kamuoliniam žaibui, dažniausiai nebūna jokio gar-

so, o kartais girdimi traškesiai, spragsėjimai ir šnypštimas. 

Dažniausiai kamuoliniai žaibai apibūdinami kaip šalti. Tačiau 

pastebėta atvejų, kai nuo jų užvirė ir išgaravo vanduo, įkaito metali-

niai daiktai, taip pat kas nors užsidegė. 

Kamuoliniai žaibai šviečia kaip kaitrinės elektros lemputės ir 

nesunkiai pastebimi dienos šviesoje. Tvirtinama, kad kamuoliniai žai-

bai skleidžia nemalonų degėsių ar sieros kvapą. 
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Kamuolinis žaibas labai retai pasirodo, todėl iki šiol nėra jokių 

patikimų nuotraukų arba vaizdajuosčių, kuriose jis būtų nufilmuotas. 

Tačiau vis tik yra keletas kamuolinį žaibą aiškinančių teorijų. 

Vieną iš pirmųjų dar 1955 m. pasiūlė žymus rusų fizikas Piotras Kapi-

ca. Jis priskyrė šį reiškinį aukštojo dažnio elektromagnetinio lauko 

iškrovai. Tačiau P. Kapica nepaaiškino, iš kur šis aukštojo dažnio lau-

kas atsiranda. Kiti mokslininkai bandė paaiškinti, kad aukšto dažnio 

bangas spinduliuoja pats audros debesis, tam tikromis sąlygomis virs-

tąs gamtiniu mazeriu, panašiu į lazerį, tik spinduliuojančiu ne šviesą, 

bet mikrobangas. Šių teorijų nepavyko patvirtinti eksperimentais. 

1991 m. dviem japonų mokslininkams pavyko laboratorijoje sukurti 

rutulius iš plazmos. Tie rutuliai net pereidavo per medines lentas, jų 

nepažeisdami. Tačiau tvirtinti, kad sukūrė kamuolinį žaibą, jie nesi-

ryžo, nes eksperimento sąlygos labai skyrėsi nuo to, kas vyksta žaiba-

vimo metu. 

Mokslininkai Johnas Abrahamsonas ir Jamesas Dinnis [77] ma-

no, kad kamuolinio žaibo prigimtis visai ne fizikinė, o cheminė. Jie 

teigia, kad trenkus žaibui į žemėje esantį smėlį šio grūdeliai skyla ir 

atsiranda mažos silicio dalelės, o silicio diokside buvęs deguonis susi-

jungia su dirvoje esančia anglimi, virsdamas anglies dvideginiu (CO2). 

Silicio dalelės, kurių skersmuo yra mažesnis už šimtą nanometrų, vie-

na su kita sukimba sudarydamos ilgas grandines, iš kurių po kiek lai-

ko susidaro lengvi, pūkiniai rutulio formos vėriniai, kuriuos oro srovė 

pakelia nuo žemės paviršiaus. Minėti mokslininkai stebėjo tokius 

vėrinius elektroniniu mikroskopu po to, kai sukūrė aukštosios įtam-

pos elektros išlydį.  

Silicio dalelės, ore reaguodamos su deguonimi, lėtai degdamos 

skleidžia šviesą. Silicio oksidavimosi procesai yra naudojami puslaidi-

ninkių pramonėje jau seniai. Mokslininkai teoriškai apskaičiavo, jog 

degant silicio vėriniams turėtų atsirasti šviesos ryškis, panašus į ka-

muolinių žaibų ryškį. Atsižvelgiant į pradines sąlygas, silicio dalelės 

gali įkaisti nuo 1200 iki 1700 ºC temperatūros. Jeigu temperatūra 

viršytų silicio lydymosi tašką (1412 ºC), likęs silicis oksiduotųsi labai 

greitai ir kamuolinis žaibas sprogtų. Mokslininkai aiškina ir tai, kaip 

kamuoliniai žaibai sugeba pereiti per sienas ir langus. Tai atsitinka 

todėl, teigia mokslininkai, kad miniatiūrinės silicio dalelės gali būti su 
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oro srove įtraukiamos į mažiausius plyšelius, o kitoje pusėje vėl turėtų 

sulipti į rutulį. 

Šiai kamuolinio žaibo teorijai patvirtinti trūksta tik vieno, pa-

ties svarbiausio įrodymo – iki šiol dar niekam nepavyko sukurti ka-

muolinio žaibo. 

1.2. Žaibo parametrai ir charakteristikos 

Standartinė žaibo impulsinės srovės forma parodyta 1.8 

paveiksle. 

 

 
 

1.8 pav. Žaibo impulsinės bangos parametrai: 

tf – bangos fronto trukmė, µs; ti – impulso trukmė, µs 

 

Pagrindiniai žaibo parametrai yra srovės impulso amplitudė  

I0 max, siekianti nuo 10 kA iki 200 kA, srovės bangos fronto trukmė  

ft  = 1,5–10 µs; viso srovės impulso trukmė dažniausiai būna  

it  = 20–100 µs.  
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Susidarantiems nuo žaibo mechaniniams bei terminiams 

procesams nagrinėti reikia žinoti visą žaibo krūvį Qž, vieno impulso 

krūvį Qi ir savitąją energiją ws. 

Nustatyta, kad indukcinių viršįtampių susidarymą lemia 

impulsinės srovės bangos fronto statumas a. 

1.1 lentelėje pateikti žaibo parametrai, naudojami 

skaičiavimuose [67]. 

 

1.1. lentelė. Žaibo parametrai 

 

Statinių apsaugos nuo žaibo 

klasės Žaibo parametrai 

I II III, IV 

Didžiausia žaibo impulsinė srovė, 

kA 
200 150 100 

Visuminis krūvis žQ , C 300 225 150 

Impulso krūvis iQ , C 100 75 50 

Savitoji energija sw , kJ/Ω 10000 5600 2500 

Vidutinis bangos fronto statumas 

dtdia /= , kA/µs 
200 150 100 

Bangos fronto trukmė ft , µs 10 10 10 

Bangos impulso trukmė it , µs 100 100 100 

 

Analitinė žaibo impulsinės srovės išraiška užrašoma lygtimi 

 

[ ] [ ]10
12

10
10 )/(1/)/exp()/()( τττ tkttIti m +⋅−⋅⋅= .      (1.1) 

 

Čia mI0  – didžiausia žaibo impulsinė srovė, kA; 

k – koreguojantis srovės maksimumo reikšmę koeficientas 

(pirmam žaibo impulsui 93,0=k , o kitam žaibo impulsui 

993,0=k ); 
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t – laikas, µs; 

1τ  – žaibo impulsinės bangos fronto laiko pastovioji (pirmam 

žaibo impulsui 0,191τ =  µs, o kitam žaibo impulsui 454,01τ =  µs); 

2τ  – žaibo impulsinės bangos srovės mažėjimo laiko pastovioji 

(pirmam žaibo impulsui 4852τ =  µs, o kitam žaibo impulsui 

1432τ =  µs). 

Nustatyta, kad didesnių kaip 200 kA srovių žaibo išlydžiai būna 

labai retai. 100 kA srovių būna tik 2 %, o 150 kA ir daugiau – tik 0,5 

%, palyginti su visų impulsinių srovių kiekiu. Dažniausiai (iki 40 %) 

pasitaiko 20–30 kA srovės. 

Žaibo impulsinių srovių pasiskirstymas procentais parodytas 

1.9 paveiksle. 

 
1.9. pav. Žaibo srovių procentinis pasiskirstymas 

 

Svarbi žaibavimo charakteristika yra tankis (intensyvumas), 

kuris matuojamas išlydžių kiekiu, tenkančiu 1 km
2 
 per metus: 

100/T6,7n d⋅= ,   (1.2) 

čia Td – vidutinis žaibavimo valandų skaičius per metus 

(Lietuvoje – nuo 24 iki 45 valandų) [38].  

Lietuvos teritorija pagal administracinius rajonus suskirstyta į 

dvi žaibavimo trukmės grupes: iki 40 valandų ir daugiau kaip 40 

valandų (1.10 pav.). 
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 1.10. pav. Lietuvos teritorijos suskirstymas pagal perkūnijos trukmę 

 

Žaibo pataikymo į statinius apytikris skaičius per metus N 

apskaičiuojamas empirine formule [63]: 
62 10n ]sh 7,76h))(Ls6h[(SN −⋅−++= , (1.3) 

čia hs – statinio aukštis, m; S – statinio plotis, m; L – statinio 

ilgis, m; n – vidutinis metinis žaibo smūgių skaičius į žemės paviršiaus 

1 km
2
 toje vietoje, kur yra statinys. 

1.3. Žaibo padariniai 

Atmosferos išlydžiai (žaibai) sukelia daug neigiamų padarinių 

gamtai ir žmogaus veiklai. Tiesioginio žaibo pataikymas į daugiau 

kaip 1000 V įtampos elektros tinklus iš esmės skiriasi nuo pataikymo į 

iki 1000 V įtampos linijas ir kitus arti esančius objektus. Skirtumas 

tas, kad iki 1000 V įtampos linijos jungia daugumą statinių. Tad žai-

bui tiesiogiai pataikius į juos yra pavojus elektros krūviams pažeisti 
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tiek pačius statinius, tiek įrenginius, žmones ar gyvulius, esančius sta-

tiniuose. Žaibo išlydys greta statinių ar išlydys į daugiau kaip 1000 V 

įtampos linijas yra mažiau pavojingas žmogui. Žaibo išlydžio metu 

krūvis yra perduodamas žemėje esančių laidininkų (galvaninėmis lini-

jomis). Tolimo žaibo išlydžio padariniai yra padidėjusi galimybė kilti 

gaisrui pastatų viduje ir pažeisti namuose esančius įrenginius.  

Pažeidimų veiksniai bei galimi padariniai 1.2 lentelėje. 
 

1.2 lentelė. Pažeidimų veiksniai 

 

Žaibavimo forma Pažeidimų veiksniai  Galimi padariniai 

Tiesioginis žaibo 

išlydis į statinius  

Išlydžio srovė daugiau kaip 

200 kA, įtampos 

potencialas iki 1000 kV, 

temperatūra 30·103 ºC. 

Žmonių, gyvulių sužalojimas, 

statinių sugriovimas, gaisrai 

Tolimas žaibo išlydis  

(≥ 5 km) 

Žaibo elektros potencialas, 

perduotas per elektros 

perdavimo bei ryšių linijas, 

metalines išorines 

konstrukcijas (galimi 

viršįtampių impulsai, 

siekiantys šimtus kV). 

Žmonių bei gyvulių 

sužalojimas, elektros bei 

komunikacinių ryšių 

sistemos izoliacijos 

sugadinimas, duomenų 

bazių praradimas 

kompiuteriuose, 

automatinių sistemų darbo 

sutrikimas. 

Artimas žaibo išlydis  

(iki 0,5 km nuo 

statinio) 

Indukuoti viršįtampių 

impulsai statinių elektrai 

laidžiose konstrukcijose ir 

elektros tiekimo bei ryšių 

sistemose 

Žmonių bei gyvulių 

sužalojimas, elektros bei 

komunikacinių ryšių 

sistemos izoliacijos 

sugadinimas, duomenų 

bazių praradimas 

kompiuteriuose, 

automatinių sistemų darbo 

sutrikimas. 

Trumpi sujungimai 

iki 1000 V įtampos 

elektros tinkluose 

bei ryšių linijose 

Viršįtampių impulsas –  

iki 4 kV 

Įrengimų sugadinimas, 

duomenų bazių praradimas 

kompiuteriuose, 

automatinių sistemų darbo 

sutrikimas. 
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Kaip matyti iš 1.2 lentelės, pati pavojingiausia žaibavimo forma 

– tiesioginis žaibo smūgis, t.y. tiesioginis žaibo kanalo kontaktas su 

statiniais, esančiais žemėje. Tačiau žaibas yra labai pavojingas ir kito-

mis savo formomis. Žaibo išlydžiai debesyse taip pat gali indukuoti 

elektros įrenginiuose viršįtampius elektrai laidžiose metalinėse kon-

strukcijose bei įrengimuose ir sukelti jų kibirkščiavimą ar turėti kitų 

neigiamų padarinių. 

1.4. Žaibo elektromagnetiniai laukai 

Žaibas yra natūralus šaltinis stiprių elektromagnetinių laukų, 

sukeliančių didelius viršįtampius įvairiuose elektros bei ryšių 

tinkluose, juos pažeidžiančių arba sukeliančių įvairius trikdžius. 

Elektromagnetiniai laukai vakuume sklinda šviesos greičiu 

458,299792=c  km/s ( 300000≈  km/s). Nesugeriančioje terpėje 

elektromagnetinio lauko greitis bus: με ′′= /cv , čia ε ′  – terpės 

santykinė dielektrinė skvarba; μ′  – santykinė magnetinė skvarba. 

Elektromagnetiniai laukai veikia turinčias elektros krūvį dale-

les. Lauko energija gali virsti kitų rūšių energija. Elektromagnetinio 

lauko bangos apibūdinamos bangos ilgiu λ  ir dažniu  ( /v=λ ). 

Elektromagnetinių laukų poveikis įvairiems objektams tiriamas 

dviem aspektais.  

Pirma – kai žaibo išlydžiai vyksta labai arti objektų arba pataiko 

į juos tiesiogiai. Paprastai ši poveikio riba laikoma iki 3–5 km atstumu 

nuo žaibo kanalo. Todėl tyrimuose toks poveikis sąlygiškai laikomas 

indukciniu. 

Antra – kai žaibo elektromagnetiniai laukai, sklisdami gana to-

li, veikia įvairius objektus. Toks poveikis sąlygiškai vadinamas elek-

tromagnetiniu. 

Kadangi žaibo išlydžio formavimasis sudarytas iš trijų stadijų – 

lyderio, atvirkštinio išlydžio ir pošvyčio, tai ir išspinduliuojami elektro-

magnetiniai laukai atitinka minėtas tris stadijas, kurios viena kitą kei-
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čia paeiliui. Didžiausią elektromagnetinį poveikį turi atvirkštinis išly-

dis [20]. Išskiriamos dvi šio išlydžio poveikio sritys: žemės paviršiuje ir 

po žeme. 

Artimų žaibo išlydžių poveikis. Artimi žaibo išlydžiai turi įtakos 

objektams virš žemės paviršiaus ir pačioje žemėje. 

Analizuojant elektromagnetinius laukus, teoriškai naudojami 

trys metodai: elektrodinaminis, energetinis ir tikimybinis [30]. 

Praktiškai dažniausiai naudojamas elektrodinaminis metodas, 

paremtas diferencinėmis Maxwello lygtimis. Šiuo metodu nustatomi 

elektrinio E ir magnetinio H laukų parametrai bet kuriame erdvės 

taške. Elektrinio lauko stipris E matuojamas V/m, o magnetinio lau-

ko stipris H matuojamas A/m. 

Elektromagnetinių bangų charakteristikos aprašomos žinomais 

iš elektrodinamikos skaliariniais ir vektoriniais „vėluojančiaisiais” po-

tencialais, kurie dekartinės sistemos koordinatėse atrodo taip: 

∫
−

=
V

dV
l

cltqtzyx )/(
4

1),,,(
πε

ϕ ,   (1.4) 

∫
−

=
V

dV
l

clttzyxA )/(
4

),,,( δ
π
μ

.   (1.5) 

Čia it  – žaibo bangos impulso ilgis, s; 

c – šviesos greitis; 

l – atstumas nuo elektromagnetinių bangų šaltinio iki tiriamojo 

objekto (taško), km; 

V – erdvės tūris, m3; 

ε  – aplinkos dielektrinė skvarba, F/m. 

Integravimas galimas visoje erdvėje, užpildytoje krūvių tankiu 

),,,( tzyxq  ir laidumo srovės tankiu ),,,( tzyxδ . 

Elektrinio E
r

 ir magnetinio H
r

 laukų vektoriai lengvai 

nustatomi, jei elektrodinaminiai potencialai žinomi: 

t
AgradE
∂
∂

−−= ϕ
r

,      (1.6) 

rotAH =
r

. 

Čia A – magnetinio vektoriaus potencialas, V·s /m; 

ϕ – elektrinio lauko potencialas, V. 



ŽŽ AA II BB AA SS ..   AA PP SS AA UU GG AA   NN UU OO   ŽŽ AA II BB OO   

  

28 

Energetinis metodas naudojamas tuo atveju, kai reikia surasti 

galią, išsiskiriančią apspinduliuotame objekte. Tai sudaro galimybę 

nustatyti objekto sugadinimo tikimybę, kai elektromagnetinio lauko 

energija, transformuodamasi į šiluminę, jį sudegina, išlydo arba kitaip 

sugadina. 

Antai plokščiosios elektromagnetinės bangos vektoriai E
r

 ir H
r

 

yra statmeni vienas kitam ir yra bet kurioje fazėje plokštumos, stat-

menos bangos judėjimui.  

Tuomet plokščiosios bangos, turinčios atitinkamą dažnį, viduti-

nis srauto tankis bus: 

2/2/ 0
2
max0

2
max ZHZEvid == ,   (1.7) 

čia maxE  ir maxH  – atitinkamai elektrinio ir magnetinio laukų 

stiprių amplitudės. 

Objektuose, turinčiuose paviršiaus plotą Sef, kurie veikiami 
pakankamai aukšto dažnio žaibo elektromagnetiniu lauku, išsiskiria 
galia, lygi: 

 
videfSP Φ⋅= .    (1.8) 

Analogiškai visa išsiskirianti energija objekte bus: 

 

wSW ef ⋅= ,     (1.9) 

∫∫ == dttH
Z

dttE
Z

w )(
2

)(
2

1 202

0

.   (1.10) 

Čia w – energijos tankis; π1200 =Z  – erdvės banginė varža, Ω. 

Tikimybinis metodas naudojamas praktiškai nustatant statisti-

niu metodu įvairių įrenginių stabilumą bei patikimumą veikti susida-

rius stipriems žaibo sukurtiems elektromagnetiniams laukams. 

Analitiniams elektrinių laukų skaičiavimams naudojamas elek-

trodinaminis būdas. 

Suradus elektrodinaminius potencialus (1.4) ir (1.5) galima ap-

skaičiuoti visą elektrinio lauko stiprį, kuris turi dvi dedamąsias ĖE ir 

ĖH: 
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HE E
t
AgradE

rrr
+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

+−= ϕ .   (1.11) 

Parametrai EE ir EH laukų veikiamiems taškams l atstume nuo 

žaibo išlydžio kanalo, kai vl f ⋅≥ τ , bus: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−+
−=

22

0

1)/(
11

60

vv

m
E

klhlk
I

E ,  (1.12) 

22 1)/(
160 0

v

v
H

klhl
kI

E m

−+
= .   (1.13) 

Čia h – žaibo išlydžio kanalo ilgis, m; 

l – atstumas nuo žaibo išlydžio kanalo iki taško, m; 

60 – skaičius, turintis varžos dimensiją, Ω; 

I0m – žaibo impulsinės srovės amplitudė, A; 

kv – ryšio koeficientas tarp žaibo srovės amplitudės ir žaibo 

atvirkštinio išlydžio greičio v (žr. 1.3. lentelę) [24]. 

 
1.3 lentelė. Žaibo srovės amplitudės ir atvirkštinio išlydžio greičiai 

 

Žaibo srovės 

amplitudė  

mI0 , kA 

2 5 10 20 50 100 200 

Koeficientas 

cvkv /= , 

c – šviesos greitis 

0,047 0,074 0,105 0,147 0,228 0,316 0,427 

 

Jei elektromagnetinis laukas susiformuoja labai arti tiriamojo 

objekto (l/h ≤ 1), tai elektrinio lauko dedamoji daug didesnė už 

magnetinio lauko dedamąją. Tuomet 1.12 formulėje įvedus santykio 

l/h ir vk  reikšmes apskaičiuojamas elektrinio lauko stipris virš žemės 

paviršiaus bet kuriame taške: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
−

⋅
=

1
1160
2

0

llkh
I

E
v

m .  (1.14) 
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Iš (1.13) analogiškai nustatomas magnetinio lauko stipris, 

esantis aplink žaibo išlydžio kanalą, susidariusį virš žemės paviršiaus: 

[ ]⎪⎭
⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+++
−=

111
1

2 22

0

ll
l

lh
I

H m

π
.  (1.15) 

 

1.11 paveiksle pateiktos elektrinio ir magnetinio laukų stiprių 

amplitudžių reikšmės, priklausančios nuo žaibo išlydžio vietos. 
 

10-1

l/h  

m0

v

I 60
Ehk

 
m0I

h2H π

E

10-4 10-3 10-2 10-1 1

1

102

103

104

H

10

 
 

 1.11. pav. Elektrinio ir magnetinio laukų  

stiprių amplitudžių reikšmės, priklausančios nuo žaibo išlydžio vietos 

 

Elektromagnetiniai laukai, sklindantys erdvėje, kai 1/ >>hl , 

gęsta greičiu, atvirkščiai proporcingu atstumui nuo žaibo išlydžio 

vietos, ir kokybiškai skiriasi savo struktūra nuo elektromagnetinių 

laukų, aprašytų anksčiau, nes nuo nieko neatsispindi. Tuomet, kai 

žaibo išlydis įvyksta toli erdvėje, elektromagnetinio lauko elektrinė ir 

magnetinė dedamosios būna susietos tarpusavyje tokiu santykiu: 
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0120/ ZHE == π ,    (1.16) 

čia 0Z  – erdvės banginė varža, Ω. 

Žaibo elektromagnetinės bangos veikia įvairius objektus ne tik 

žemės paviršiuje, bet ir esančius žemėje (įvairios elektros kabelinės li-

nijos, ryšių požeminės linijos, įžeminimo kontūrai ir kitos komunika-

cijos). Elektromagnetinio lauko charakteristikų formavimuisi žemėje 

didelę įtaką turi žemės grunto laidumas. 

Įvykus žaibo išlydžiui į žemę, impulsinė srovė nuo pažeidimo 

vietos sklinda į visas puses: didesnė dalis arba visa srovė prateka pro 

tas vietas, kurios yra laidžios elektros srovei (įvairios metalinės komu-

nikacijos, kabelių metaliniai šarvai ir t.t.). 

Jeigu atstumas l nuo žaibo išlydžio į žemę vietos iki elektrai lai-

daus objekto toks, kad nesusidaro elektros lanko ir tiesiogiai neteka 

elektros srovė tuo objektu, tai laikoma, kad pastarasis yra paaukštinto 

potencialo veikimo zonoje. Šis potencialas skaičiuojamas taip [34]: 

ž

m

l
I
σπ

ϕ
2

0
0 = .    (1.17) 

Čia mI0  – žaibo srovės amplitudė, kA; 

l – atstumas nuo žaibo pataikymo vietos iki tiriamojo taško, m; 

σž – savitasis žemės grunto laidis, S/m; 

0ϕ  – žaibo išlydžio potencialas, kV. 

1.5. Žaibo elektromagnetinių bangų sklidimas 

Nagrinėjant žaibo elektromagnetinių bangų sklidimą, reikia 

skirti du atvejus: 1) žemės paviršiuje ir 2) žemėje. Krintančiosios 

elektromagnetinės bangos atsispindėjimas nuo žemės paviršiaus turi 

didelę įtaką žaibo spinduliuojamų laukų charakteristikoms. Žemės 

paviršiuje dėl bangos atspindžio visuomet susidaro tiesioginė (krin-

tančioji) banga ir atsispindėjusioji banga. Todėl dėl susidariusios su-

perpozicijos galutinis elektromagnetinis laukas arba sustiprėja, arba 

susilpnėja. 
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Realioje situacijoje krintančios į žemės paviršių žaibo elektro-

magnetinės bangos didžioji dalis atsispindi. Atsispindėjusios nuo 

žemės paviršiaus bangos daliai nustatyti galima pasinaudoti bangų 

sklidimo teorija ir rasti atspindžio koeficientus tiek vertikaliai krin-

tančios (1.18), tiek horizontaliai sklindančios (1.19) bangos: 

γεγε

γεγε
β

2

2

cossin

cossin

−′+′

−′−′
=

kk

kk

v
,   (1.18) 

γεγ

γεγ
β

2

2

cossin

cossin

−′+

−′−
=

k

k
h

.   (1.19) 

Čia )/( 0ωεσεε jžk +′=′  – santykinė kompleksinė dielektrinė 

aplinkos skvarba; 

ε ′  – santykinė dielektrinė aplinkos skvarba; 

γ – krintančiosios bangos slydimo kampas, rad; 

σž – savitasis žemės grunto laidis, S/m; 

fπω 2=  – kampinis dažnis, rad/s; 

12
0 1085416,8 −⋅=ε  F/m – elektrinė konstanta (vakuumo 

dielektrinė skvarba); 

1−=j  – menamas vienetas. 

Žaibo bangos elektromagnetinio lauko formavimasis žemės 

paviršiuje susideda iš dviejų dalių: atspindžio bangos ir lūžio bangos. 

 
1.12 pav. Normaliai krentančios elektromagnetinės  

bangos poveikis ties riba oras-žemė: 

a – horizontaliai poliarizuotos; b – vertikaliai poliarizuotos 
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Grunte susidariusių laukų charakteristikas reikia tirti dviem at-

vejais: kai banga krinta statmenai arba kampu į žemės paviršių (1.12 

pav., a) (elektrinis ir magnetinis laukai poliarizuoti horizontaliai). 

Tuomet atskiros elektrinio lauko (1.20) ir magnetinio lauko (1.21) 

dedamosios bus: 

[ ] )exp()/(2)( 021 dZZZEdE žž γ−+= ,  (1.20) 

[ ] )exp()/(2)( 001 dZZZHdH žž γ−+= .  (1.21) 

Iš čia 
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⎝

⎛
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γωε
σ

μεωγ žj . 

Čia µ – žemės magnetinė skvarba, H/m; 

ε – žemės dielektrinė skvarba, F/m; 

d – grunto gylis, m; 

1E  – elektrinio lauko dedamoji (žr. 1.12 pav.). 

Kadangi žemėje banginė varža daug mažesnė už banginę varžą 

erdvėje, t.y. 0ZZ ž 〈〈 , nustatyta, kad magnetinio lauko dedamoji 

žemės paviršiuje padvigubėja, o elektrinio lauko dedamoji tampa 

mažesnė už elektrinio lauko dedamąją erdvėje nuo 10 iki 100 kartų. 

Tuo atveju, kai elektrinio lauko banga poliarizuota kampu γ  

(1.12 pav., b), tai, didėjant kampui γ, didėja lūžusios bangos ampli-

tudė ir pasiekia didžiausią reikšmę esant kampui 0γ  (1.22), vadina-

mam Briusterio kampu. Tuomet į žemę pereina didžiausia elektro-

magnetinio lauko dalis, o į erdvę atsispindi minimali. 

Briusterio kampas apskaičiuojamas taip: 

εγ ′+= 1/1sin 0 ,    (1.22) 

čia ε ′  – santykinė dielektrinė aplinkos skvarba. 

Vertikaliai poliarizuoto elektrinio lauko stipris apskaičiuojamas 

taip: 
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Nustatyta, kad aukštojo dažnio elektriniai laukai 10 m žemės 

gylyje susilpnėja du ir daugiau kartų, palyginti su laukais žemės pa-

viršiuje. 

1.6. Žaibo impulsinės bangos sklidimas linijomis 

Įvykus žaibo išlydžiui elektros perdavimo ar ryšių linijose, lai-

duose susidaro viršįtampis. Žaibo sukelta viršįtampio impulsinė ban-

ga nuo žaibo išlydžio vietos linijose sklinda į abi puses. Oro linijose 

šios bangos greitis artimas šviesos greičiui, o kabeliniuose tinkluose 

banga sklinda lėčiau, nes yra skirtingos banginės varžos. Oro linijose 

banginė varža siekia iki 400 Ω, o kabelinėse – nuo 3 iki 40 Ω ir pri-

klauso nuo įtampos, kabelio skerspjūvio ir jo konstrukcijos. 

Šiame skyrelyje nagrinėjami žaibo bangos sklidimo linijomis du 

atvejai: 1 – kai linija sudaryta iš dviejų labai ilgų dalių, turinčių skir-

tingas bangines varžas (1.13 pav.) ir 2 – kai linija sudaryta iš trijų da-

lių, turinčių skirtingas bangines varžas (1.14 pav.). 

 
1.13 pav. Žaibo impulsinės bangos sklidimas 

iš vienos linijos dalies į kitą esant skirtingai banginei varžai 

 

Pirmu atveju (1.13 pav.), kai impulsinės bangos potencialas φ1 

sklinda linijos dalimi 1, turinčioje banginę varžą Z1, ir taške A pereina 

į kitą linijos dalį 2, turinčią banginę varžą Z2, bangos elektromagneti-

nio lauko struktūra pakinta: dalis energijos grįžta atgal į liniją 1, o ki-

ta dalis pereina į linijos atkarpą 2. Taigi dalis potencialo φ1 sklinda ta 

pačia kryptimi, kaip ir krintančioji banga, tai vadinamoji lūžusioji ban-

gos dalis 
″ϕ1 , o kita dalis 

′ϕ1  taške A atsispindi – vadinamoji at-

spindėtoji bangos dalis. Tas potencialo pasiskirstymas užrašomas taip: 
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″=′+ 111 ϕϕϕ .    (1.24) 

Be to, atspindėtoji bangos dalis bus lygi 

11 βϕϕ =′ ,    (1.25) 

čia 
12

12

ZZ
ZZ

+
−

=β  – atspindžio koeficientas. 

Lūžusioji bangos dalis bus lygi 

11 αϕϕ =″
, 

čia 
12

2 2
ZZ

Z
+

=α  – lūžio koeficientas. 

Atitinkamai tekančių impulsinių srovių sumą taip pat galima 

užrašyti: 

″=′+ 111 III ,    (1.26) 

1

1
11 Z

II ϕ
ββ −=−=′ .    (1.27) 

Minuso ženklas rodo, kad esant vienodos krypties krintančio-

sios ir atspindėtosios bangų dalių elektriniams laukams, jų magneti-

niai laukai, sukurti tekančių srovių, yra priešingų krypčių. 

Taške A lūžusioji srovės bangos dalis bus lygi 

2

1
1

2

1

2

1
1 Z

ZI
ZZ

I α
αϕϕ

==
″

=″
   (1.28) 

arba 
12

1
1

 2
ZZ

I
+

=″ ϕ
.    (1.29) 

 
1.14 pav. Žaibo impulsinės bangos sklidimas 

trijose linijos atkarpose esant skirtingoms banginėmis varžoms 
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Antru atveju (1.14 pav.) tarp dviejų linijų, turinčių bangines 

varžas atitinkamai Z1 ir Z2, prijungta trečia linija, turinti banginę 

varžą Zk.  

Banga, sklindanti nuo linijos atkarpos, turinčios banginę varžą 

Z1, link atkarpos su bangine varža Zk, pasiekusi tašką 1 iš dalies atsi-

spindi, iš dalies lūžta. Lūžusioji bangos dalis, pasiekusi tašką 2, vėl de-

formuojasi, t.y. iš dalies atsispindi ir iš dalies lūžta. 

Lūžusioji bangos dalis taške 2, perėjusi iš linijos atkarpos, turi-

nčios banginę varžą Zk, į atkarpą, turinčią banginę varžą Z2, pasiskirs-

to linijos ilgoje atkarpoje ir svyravimų procese nedalyvauja. 

Bangos dalis, atsispindėjusi nuo taško 2, pasiekia tašką 1 ir vėl 

deformuojasi, t.y. iš dalies lūžta ir iš dalies atsispindi taške 2. Bangos 

lūžimas ir atsispindėjimas tarp tų dviejų taškų kartojasi daug kartų. 

Skaičiavimuose priimti tokie lūžio ir atspindžio koeficientai: 

k 1α  ir 1kβ  – lūžio ir atspindžio koeficientai bangos, 

sklindančios per liniją, turinčią banginę varžą Z1, į tašką 1; 

1kα  ir k 1β  – lūžio ir atspindžio koeficientai bangų, sklindančių 

per liniją, turinčią banginę varžą Zk, į tašką 1; 

2kα  ir β2k – lūžio ir atspindžio koeficientai bangų, sklindančių 

per liniją, turinčią banginę varžą Z2, į tašką 2. 

Lūžusioji banga taške 1 bus 

k
k

k
k ZZ

Z
 11

1
1 1

 2
αϕϕϕ =

+
=″

.   (1.30) 

Ši lūžusioji banga, pasiekusi tašką 2, iš dalies lūš ir iš dalies 

atsispindės. Lūžusiosios bangos potencialas bus lygus 

2 11
2

2
 112

 2
kk

k
kk U

ZZ
Z αααϕϕ ⋅=
+

=″ ,  (1.31) 

o atsispindėjusios bangos potencialas bus 

kk
k

k
kk ZZ

ZZ
 2 11

2

2
 11 2

 
βαϕαϕϕ ⋅=

+
−

=′ .  (1.32) 

 

Atsispindėjusioji banga, pasiekusi tašką 1, vėl iš dalies lūš ir iš 

dalies atsispindės į tašką 2. Lūžusioji bangos dalis bus 
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1 2 111 kkkk αβαϕϕ ⋅⋅=′ ,   (1.33) 

 

o atsispindėjusiosios bangos dalis bus lygi 

 

1 2 11 1 kkkk αβαϕϕ ⋅⋅=′ .   (1.34) 

 

Sudėjus visas lūžusias bangos dalis už taško 2 po n kartų 

atsispindėjimo gaunama galutinė susidariusio potencialo išraiška: 

=++++=″ −−∑ 1
2

1
12 11

2
2

2
12 11 2 12 112 112 ...... n

k
n
kkkkkkkkkkkkkk ββααϕββααϕββααϕααϕϕ

 

( ) ( )[ ]1
21

2
21212 11 ......1 −++++= n

kkkkkkkk ββββββααϕ .     (1.35) 

 

Kai n → ∞, tai  

kk
kk

n

n
k

21
2 11

1
2 1

1
ββ

ααϕϕ
−

=″∑
∞=

=

.           (1.36) 

 

Įrašius į (1.36) koeficientus k 1α , 2kα , k1β  ir k2β , išreikštus per 

bangines varžas, potencialas bus 

121
21

2
1

1
2

 2
αϕϕϕ ⋅=

+
=″∑

∞=

= ZZ
Zn

n
k .           (1.37) 

 

Iš lygties (1.37) aišku, kad tarpinės linijos banginė varža Zk 

neturi įtakos lūžusiosios bangos galutiniam dydžiui.  

Lūžusiųjų ir atsispindėjusių bangų seka pateikiama grafiškai 

1.15 paveiksle. 
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1.15 pav. Žaibo impulsinės bangos sklidimo grafinis  

vaizdas linijos atkarpose esant skirtingoms banginėms varžoms 


