BEVEZETÉS A KÖRNYEZE TI
ÁRAMLÁSOK FIZIKÁJÁBA
Légköri, óceáni folyamatok
és éghajlati hatásaik

Környezettudományi alapok
tankönyvsorozat
A környezettan alapjai
A környezetvédelem alapjai
Bevezetés a környezeti áramlások fizikájába
Bevezetés a talajtanba környezettanosoknak
Környezetfizika
Környezeti ásványtan
Környezeti mintavételezés
Környezetkémia
Környezetminősítés
Környezettudományi terepgyakorlat
Mérési adatok kezelése és értékelése
Environmental Physics Methods Laboratory Practices

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETI
ÁRAMLÁSOK FIZIKÁJÁBA
Légköri, óceáni folyamatok
és éghajlati hatásaik
Írta:
Jánosi Imre
egyetemi docens, Fizikai Intézet
Tél Tamás
egyetemi tanár, Fizikai Intézet

Lektorálta:
Lajos Tamás
egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

2012

COPYRIGHT:
2012-2017, Dr. Jánosi Imre, Dr. Tél Tamás, Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Természettudományi Kar
Lektorálta: dr. Lajos Tamás, egyetemi tanár, BME
Creative Commons NonCommercial-NoDerivs 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0)
A szerző nevének feltüntetése mellett nem kereskedelmi céllal szabadon másolható,
terjeszthető, megjelentethető és előadható, de nem módosítható.

ISBN 978-963-279-550-8
KÉSZÜLT: a Typotex Kiadó gondozásában
FELELŐS VEZETŐ: Votisky Zsuzsa
TÁMOGATÁS:
Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0047 számú,
„Környezettudományi alapok tankönyvsorozat” című projekt keretében.

KULCSSZAVAK:
atmoszféra, óceánok, szél hajtotta áramlások, sűrűség rétegezettség, Coriolis-erő,
geosztrofikus egyensúlyi áramlások, globális óceáni szállítószalag, globális energia
transzport, klímaváltozás
ÖSSZEFOGLALÁS:
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a légkörben vagy vizekben zajlanak, akár globális vagy lokális kiterjedésűek)
környezetünk alakulásának legfontosabb mozzanataihoz tartoznak. Ide sorolhatjuk még
a Földünk belsejében, elsősorban a folyékony köpenyben zajló áramlási jelenségeket is,
amelyek a Föld kialakulása óta eltelt évmilliárdok alatt markánsan alakították és
pillanatnyilag is alakítják a felszín viszonyait. Erről a közegről azonban a későbbiekben
nem lesz szó, mert tárgyunk a Nap energiája által hajtott légköri és óceáni áramlások,
amelyek nem geológiai, hanem „emberi” időskálán befolyásolják környezetünket.
Az áramlási jelenségeknek környezetünk szempontjából alapvetően meghatározó a
jelentősége. Gondoljunk csak a napi időjárás változásainak áramlási vonatkozásaira, a
Golf-áramlatra, amely lakhatóvá teszi Európa északi övezeteit, a világtengerek más,
jelentős áramlataira, vagy kisebb skálán azokra a jelenségekre, amelyek a bioszféra
egy-egy szegmensének benépesülését és létezését lehetővé tették és teszik. A modern
világ viszonyait kétség kívül alapvetően befolyásolják az emberi társadalmak gazdasági
tevékenységét kísérő nem kívánt mellékhatások, elsősorban a környezet szennyezése.
Ezek a szennyezések az áramlási folyamatok során mind a légkörben, mind a vizekben
távoli területekre is eljutnak. Nem kérdéses, hogy a káros hatások megelőzésének, és a
károk csökkentésének előfeltétele a kapcsolódó folyamatok megismerése, megértése, és
ezek után esetleges befolyásolása.
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Előszó
A környezettudomány és azon belül a környezetfizika egyik legnagyobb jelentőségű területét
a globális környezeti áramlások vizsgálata jelenti. A környezeti áramlások (akár a légkörben
vagy vizekben zajlanak, akár globális vagy lokális kiterjedésűek) környezetünk alakulásának
legfontosabb mozzanataihoz tartoznak. Ide sorolhatjuk még a Földünk belsejében, elsősorban
a folyékony köpenyben zajló áramlási jelenségeket is, amelyek a Föld kialakulása óta eltelt
évmilliárdok alatt markánsan alakították és pillanatnyilag is alakítják a felszín viszonyait.
Erről a közegről azonban a későbbiekben nem lesz szó, mert tárgyunk a Nap energiája
által hajtott légköri és óceáni áramlások, amelyek nem geológiai, hanem „emberi” időskálán
befolyásolják környezetünket.
Az áramlási jelenségeknek környezetünk szempontjából alapvetően meghatározó a jelentősége. Gondoljunk csak a napi időjárás változásainak áramlási vonatkozásaira, a Golfáramlatra, amely lakhatóvá teszi Európa északi övezeteit, a világtengerek más, jelentős
áramlataira, vagy kisebb skálán azokra a jelenségekre, amelyek a bioszféra egy-egy szegmensének benépesülését és létezését lehetővé tették és teszik. A modern világ viszonyait
kétség kívül alapvetően befolyásolják az emberi társadalmak gazdasági tevékenységét kísérő
nem kívánt mellékhatások, elsősorban a környezet szennyezése. Ezek a szennyezések az
áramlási folyamatok során mind a légkörben, mind a vizekben távoli területekre is eljutnak.
Nem kérdéses, hogy a káros hatások megelőzésének, és a károk csökkentésének előfeltétele
a kapcsolódó folyamatok megismerése, megértése, és ezek után esetleges befolyásolása.
Az áramlások tanulmányozása a fizika egyik szép, érdekes, de nem egyszerű területe. A
fizika komoly eredményeket ért el a meghatározó törvényszerűségek feltárásában, a folytonos
közegekben is – elsősorban a kölcsönhatások komplex, nemlineáris jellegéből következően
– egy sor nem várt, meglepő jelenség kialakulását figyelhetjük meg. E tudományterületnek
szoros kapcsolatai vannak a geofizikával, a meteorológiával, a hidrológiával, a hidrogeológiával, az oceanográfiával, a repülési, hajózási fejlesztésekkel, hogy csak néhányat említsünk
a fontos társterületek közül. Mindez együtt az elmúlt két évtizedben a környezeti áramlások
kísérleti és elméleti vizsgálatának újjáéledéséhez vezetett.
A környezeti áramlásokban több olyan hatás is fontos szerepet játszik, melyek a hagyományos (mérnöki) hidrodinamikában elhanyagolhatóak. Minthogy ezekről a későbbiekben
részletesen szó esik, itt csak egy felsorolásban említjük meg a legfontosabbakat:
1. A Föld forgásából adódóan a felszínen együtt mozgó megfigyelő tehetetlenségi erők
hatását tapasztalja (gyorsuló vonatkoztatási rendszerről lévén szó), ezek a minden testre
ható centrifugális erő, és a Földhöz képest mozgó objektumokat befolyásoló Corioliserő. Laboratóriumi méretskálán ezek a hatások gyengeségük miatt elhanyagolhatóak,
www.tankonyvtar.hu
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de látni fogjuk, hogy elegendően nagy skálák esetén (pl. egy meteorológiai front
terjedésekor) döntően befolyásolhatják a mozgások lefolyását.
2. Az áramlástani tankönyvek gyakori egyszerűsítő feltevése, a közegek sűrűségének
állandósága, általában nem teljesül sem a légkörre, sem az óceánok sós vizére. Első
ránézésre nem nyilvánvaló, hogy a tapasztalt csekély mértékű sűrűség-rétegzettség
miért okozna lényeges eltéréseket, de mint számos példán keresztül bemutatjuk, egy
sor meghatározó jelenség egyszerűen nem is létezik állandó sűrűség esetén.
3. Igazán nagy távolságskálákon jelentkezik a Föld görbültségének hatása is, aminek egy
része az áramlási jelenségek lefolyását alapvetően módosítja (pl. ennek következménye, hogy az óceáni erős áramlatok mind a medencék nyugati peremén folynak).
4. Földünk majdnem tökéletes gömb, melynek átlagos sugara 6370 km. Ehhez képest
a légkör teljes tömegének 80%-a a legalsó 10 km-es rétegben, a troposzférában
található, míg a világóceán átlagos mélysége mindössze 3,7 km. Mindkét közeg
kétséget kizáróan sekély folyadék rendszernek tekinthető, ahol az oldalirányú kiterjedés
nagyságrendekkel haladja meg a rétegvastagságot. A sekélység a fentiekkel ellentétben
nem okoz külön komplikációkat, inkább egy sor egyszerűsítést tesz lehetővé a nagy
skálájú események leírásában.
A környezeti áramlások tudománya a fenti négy pontból következő jelenségeket vizsgálja. Ezek a jelenségek rendkívül szerteágazóak, néha meglepőek, sok közülük látszólag
ellent is mond hétköznapi tapasztalatainknak. Valamennyiük megértése fontos azonban a
környezetünkben lezajló folyamatok, és azon belül az éghajlati, klimatikus folyamatok helyes
értelmezése szempontjából.
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A könyv üzenete
A könyvet úgy építettük föl, hogy a környezeti áramlások és jelentőségük bemutatása
mellett világosan tükrözze a természettudomány, s azon belül a fizika gondolatvilágát és
működési mechanizmusát is.
Az első öt fejezetben áttekintést adunk a legfontosabb jelenségekről, leíró jelleggel
összefoglalva a legfontosabb tényeket. Már itt hangsúlyt helyezünk arra, hogy konkrét
megfigyelési és mérési adatokra hivatkozzunk. Röviden utalunk a legfontosabb mérési
módszerekre is. A folyamatok helyes megértése csakis az anyagi paraméterek ismeretében
lehetséges, ugyanis más közegekben az áramlások jellege is különböző lehet. Az összetett,
komplex jelenségek egzakt leírása elvileg is reménytelen, ezért óhatatlanul közelítések
alkalmazására kényszerülünk. A megfelelő közelítés megtalálása nehéz, szinte művészi
feladat, és mindig csak a nagyságrendek gondos becslése után lehetséges. Az anyagi
paraméterek ezekben a becslésekben is elengedhetetlenek, ezért már itt megadjuk természetes
közegeink, a levegő és a víz legfontosabb adatait (1. táblázat), hogy azokra később bármikor
hivatkozhassunk.
A természettudomány logikai struktúrája és prediktív ereje kizárólag megfelelő matematikai eszközök birtokában jelenik meg. A hatodik fejezettől kezdve ezért az ideillő matematikai
apparátus alkalmazásával tárgyaljuk a környezeti áramlásokat. Bemutatjuk, hogy léteznek
fizikai törvények, melyek birtokában levezethetők (még ha csak az egyes közelítések keretén
belül is) általános érvényű összefüggések. Előismeretként a differenciálás, integrálás, vagyis
a bevezető kalkulus előadások ismeretét tételezzük csak fel. Fizikából másra, mint a
középiskolai tananyagra nem építünk, a szükséges áramlástani ismereteket a könyv hatodik
és hetedik fejezetében megadjuk.
A környezeti áramlások témakörében a kétezres évek elején számos kiváló angol nyelvű
tankönyv jelent meg [18, 20, 17, 5]. Mindegyikük épít matematikai ismeretekre. Többször
támaszkodtunk Marshall és Plumb [17] kiváló könyvére, de csakis a legegyszerűbb technikájú
részeket vettük át, s azokat is, ahol lehetett, tovább egyszerűsítettük. (Terjedelmi korlátok
miatt említést sem tehettünk a környezeti áramlások utóbbi időben egyre jelentősebb laboratóriumi, kísérleti vizsgálatáról, s annak matematikai hátteréről. Ebben az összefüggésben
javasoljuk, hogy az Olvasó keresse fel az ELTE Kármán Környezeti Áramlások Laboratóriumának http://karman3.elte.hu/ honlapját.) A könyvben azt a legalacsonyabb matematikai szintet alkalmaztuk, melyről úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb globális környezeti
jelenségek (köztük pl. a ciklonok, tornádók szerkezete, az időjárás változékonysága, a
jelentős tengeráramlatok, a mélytengeri vízképződés dinamikája, és ezek üvegházhatásra
gyakorolt hatása) érdemi megértéséhez szükséges.
Õszintén reméljük, hogy az Olvasó a könyv olvasása, és az anyagban történő elmélyülés
során átéli a strukturált ismeretszerzés örömét, s a klímaváltozással foglalkozó 10. fejezet
áttanulmányozása után egyetért a szerzőkkel abban is, hogy éghajlati problémákkal kizárólag
megalapozott természettudományos háttérrel és a környezeti áramlások pontos ismeretében
érdemes csak foglalkozni.
Azok számára, akik bővebben is meg szeretnének ismerkedni az anyaggal, ajánljuk
www.tankonyvtar.hu
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%0
kg/m3
9, 9 · 102
1,2

ν
m2 /s
1, 0 · 10−6
1, 5 · 10−5

κ
m2 /s
1, 4 · 10−7
2, 1 · 10−5

λ
kg/(m s)
VÍZ
1, 0 · 10−3
LEVEGÕ 1, 8 · 10−5

α
1/K
2, 1 · 10−4
3, 4 · 10−3

cp
J/(kg K)
4, 2 · 103
1, 0 · 103

VÍZ
LEVEGÕ

c
m/s
1, 5 · 103
3, 4 · 102

1. táblázat: A víz és a levegő legfontosabb anyagi paraméterei felszíni légköri nyomáson és 20 ◦ C
hőmérsékleten. Az egyes mennyiségek rendre a sűrűség, kinematikai viszkozitás, hődiffúziós állandó,
dinamikai viszkozitás, hőtágulási együttható, állandó nyomáson mért fajhő, hangsebesség.

a mérnöki áramlástant bemutató korszerű, magyar nyelvű tankönyvet: Lajos Tamás, Az
Áramlástan Alapjai (Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004, 2008). A környezeti jelenségek
részletesebb hidrodinamikáját tárgyalja a jelenleg kézirat formájában létező jegyzet: Tél
Tamás, Környezeti Áramlások (ELTE TTK, Budapest).

Köszönetnyilvánítás
Kiemelt köszönettel tartozunk könyvünk lektorának, Dr. Lajos Tamás professzornak
minden részletre kiterjedő, alapos bírálatáért, és számos segítő megjegyzéséért. Köszönjük
az alkotó szerkesztő, Dr. Tasnádi Péter egyetemi tanár hasznos tanácsait is. Hálásak vagyunk
Haszpra Tímea, Tudja Éva és Vincze Miklós hallgatóinknak az egész kézirat részletes
áttanulmányozásáért, módosítási javaslataikért, melyeket abban a reményben tettek, hogy
az anyag a leendő olvasók számára minél egyszerűbben feldolgozható legyen.
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1. fejezet
Környezeti közegeink összetétele,
rétegzettség
E bevezető fejezetben röviden összefoglaljuk természetes közegeink, a légkör és az óceáni
víz legfontosabb tulajdonságait. Ennek során semmiképpen sem óhajtunk egyéb környezettudományi munkákkal versenyezni, itt ne keressen az Olvasó részletes geológiai, geográfiai,
hidrológiai vagy légkörkémiai adatokat. Célunk pusztán annyi, hogy a további fejezetekben
felbukkanó jelenségek, formulák, leírások megértését segítő nagyságrendi becslésekhez
összeszedjük a szükséges definíciókat és számszerű adatokat, melyekhez könnyen vissza
lehet lapozni. Terjedelmi okokból nem foglalkozunk egy sor speciális részjelenség tárgyát
képező közeggel sem (ilyenek pl. a hó- és sárlavinák, lávafolyások, vagy granuláris anyagok).

1.1. A légkör kémiai összetétele
Földünk légkörének összetétele nagyon eltér a Naprendszer többi bolygójának gázburkától.
Az 1.1 táblázatból jól látszik, hogy a Föld típusúnak tekinthető Mars és Vénusz légkörének
döntő alkotója a szén-dioxid (CO2 ), míg ez nálunk csak nyomokban fordul elő. Ezzel
szemben a nitrogén (N2 ) és oxigén (O2 ) a szomszédoknál szinte alig mutatható ki. Jelenlegi
ismereteink szerint a Mars és a Vénusz teljes kémiai összetétele nem nagyon különbözik
a földitől (beleértve természetesen a döntő tömeget jelentő szilárd bolygótörzset is), ezért
légkörünk kémiai egyensúlytól való ilyen nagymértékű eltérését csak a bioszféra jelenléte
magyarázhatja. Valóban, fotoszintézis hiányában gyakorlatilag nem létezhetne szabad oxigén, és a tiszta nitrogén is hamar eltűnne az óceánok mélyén a biológiai körforgás nélkül. (Ez
az észrevétel nagyban alapjául szolgált a népszerű, ám sokat bírált Gaia-elméletnek [16], mely
szerint a bioszféra a földfelszín élettelen alkotó elemeivel csatolva egy „szuperorganizmust”
alkot, ami az egész rendszert stabil dinamikus egyensúlyban tartja.)
Az 1.1 táblázatban szereplő adatokhoz még érdemes néhány megjegyzést fűzni. A földi
légkör mintegy 0,4%-át alkotó vízpára a teljes atmoszférára vonatkozó átlagértéket jelöli,
ennek eloszlása azonban időben és térben is igen nagy ingadozásokat mutat. Jól illusztrálja
ezt az 1.1 ábra, ahol egy globális műholdas mérésből meghatározott földrajzi eloszlás látható.
A tipikus felszínközeli térfogatszázalék értékek az átlagnál jóval magasabbak, 1–4% körül
alakulnak.
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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1.1. táblázat: A Föld és „testvérbolygóinak” térfogatszázalékos légköri összetétele (a kémiai
megnevezés mellett a mólsúly látható g/mol egységekben). [3]
alkotó
N2
(28,01)
O2
(32,00)
Ar
(39,95)
H2 O (18,02)
CO2 (44,01)
egyebek

Föld
77,8
20,8
0,9
0,4
0,04
0,06

Mars Vénusz
2,7
3,49
0,13
—
1,6
0,007
0,03
0,002
95,32 96,5
0,22
0,001

A vízpára légköri jelentősége nem csupán abból adódik, hogy a globális körforgás köztes
állomása, hanem messze ez a legfontosabb „üvegházgáz”. A teljes üvegházhatás 36–72%-ért
a légköri víz a felelős (ebben már a felhőkben kondenzált cseppek is beleértendők). A kérdés
fontossága miatt erre a pontra még részletesen visszatérünk. Előzetesen annyit jegyezzünk
meg, hogy az üvegházhatás meghatározó termikus kényszerként jelentkezik az áramlásokkal
kapcsolatban: az egyik fő hajtóerőnek számító nyomási gradiensek ugyanis elsősorban a
hőmérsékleti különbségek miatt alakulnak ki. Az üvegházhatás emberi módosítása a légkör
összetételének megváltoztatásával befolyásolhatja a jelenlegi áramlási rendszereket, mely
hosszú távon a klíma megváltozását eredményezheti.
Sokkal szélesebb körben ismert üvegházhatású légköri összetevő a CO2 , bár önmagában
a teljes hatás 10–25%-át tulajdoníthatjuk csak neki. Az 1.2 ábrán mutatjuk be a híres

1.1. ábra: A NASA MODIS műholdas észlelőrendszere által meghatározott globális vízpáraeloszlás
(2006. március 1.). A színkódolás egysége „ekvivalens cm”, azaz a légkör teljes magasságára
összegzett páratartalom ekkora folyékony vízréteg magasságának felelne meg. Jól megfigyelhető az
igen erős trópusi felhőképződés (http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/).
www.tankonyvtar.hu

© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK

1.1. A LÉGKÖR KÉMIAI ÖSSZETÉTELE

3
400
390

CO2 koncentráció [ppmv]

390
380

385

370
360

380
2007

2008

2009

350
340
330
320
1960

1970

1980

1990

2000

2010

1.2. ábra: Balra: A Mauna Loa (Hawaii) obszervatórium elhelyezkedése a Csendes-óceán közepén
(Google Maps). Jobbra: Az egy-egy hónapra átlagolt CO2 -koncentrációk ppmv egységekben. A
kiemelés három teljes évet ábrázol. (Adatok: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
co2_data_mlo.html)

Mauna Loa-idősort, amely 1958-tól adja meg a légkörben mért koncentráció egy hónapra
vett átlagértékének fejlődését ppmv egységekben (ppmv: Parts Per Million Volume, azaz 1
ppmv egység a térfogat 10−6 -od része). A mérés különleges értéke, hogy a műszer minden
szennyező forrástól távol, a Csendes-óceán kellős közepén található (inaktív) vulkán tetején
helyezkedik el (1.2 ábra), azaz az adatok valóban jól jellemzik a globális átlagértéket. A
vízpárával ellentétben a szén-dioxid teljesen jól kevertnek tekinthető, a forrásoktól távol a
troposzférában lényegében homogén eloszlású 1–2%-nyi relatív változékonysággal, magasságfüggése elhanyagolható.
Az 1.2 ábra görbéjén jól látható a növekvő trend, mely egyértelműen antropogén hatásnak
(főleg a fosszilis tüzelőanyagok égetésének) tulajdonítható. Az ipari forradalom előtti
időszakra rekonstruált alapszint kb. 280 ppmv lehetett, de a paleoklimatológiai elemzések
szerint a távolabbi múltban igen nagyok voltak a természetes ingadozások is. A sarki
jégrétegekből származó mélyfúrási mintákban megőrzött buborékok és zárványok alapján
az előző kb. 1 millió évben előfordult jégkorszakok leghidegebb periódusaiban 180 ppmv
körül alakultak a minimumok, a rövid köztes meleg időszakokban pedig 300 ppmv körül a
maximumok. Az 1.2 ábrán kinagyított három teljes évnyi szakasz jól támasztja alá előző
megjegyzésünket a földi légkör és bioszféra szoros kapcsolatáról: az északi félteke mérsékelt és magasabb szélességeinek vegetációs időszakában a CO2 -koncentráció folyamatosan
csökken, majd a lombhullást követően kora tavaszig folyamatosan növekszik.
A további két legfontosabb üvegházhatású gáz a metán (CH4 ) és az ózon (O3 ), súlyuk a
teljes üvegházfolyamatban 4–9%, illetve 3–7%. Légköri kémiájuk részleteire nem térünk ki,
annál is inkább, mert egy sor kérdésre a válasz egyelőre ismeretlen, aktív kutatások tárgyát
képezi.
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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1.2. A légkör egyensúlyi rétegzettsége
1.2.1. Az állapotegyenlet
A tapasztalat szerint a levegő nagyon jó közelítéssel követi az ideális gáztörvényt:
m
pV =
RT ,
Mlevegő

(1.1)

ahol p a gáz nyomása, V a térfogata, m a tömege, T Kelvinben mért abszolút hőmérséklete,
R = 8, 3143 JK−1 mol−1 az univerzális gázállandó, illetve Mlevegő = 28, 97 g/mol = 0, 02897
kg/mol a levegő átlagos móltömege. A nyomásra rendezve és felhasználva a sűrűség ρ =
m/V definícióját
R
p=ρ
T .
(1.2)
Mlevegő
Ennek alapján elegendő kettőt ismerni a p, ρ, és T állapotjelzők közül, hogy teljes termodinamikai leírást adjunk a (száraz) levegőre.
A levegő nedvességének figyelembe vétele Dalton törvénye alapján például a parciális
nyomások számításán keresztül lehetséges (a parciális nyomás az az érték, amit az illető
komponens egymagában hozna létre a teljes térfogatban, azaz pteljes = pnitrogén + poxigén +
pvízpára + . . .). Az 1.1 táblázatban láthatjuk azonban, hogy a vízpára térfogataránya átlagosan
jóval 1% alatt marad, azaz nem követünk el nagy hibát, ha a száraz levegőre vonatkozó (1.2)
állapotegyenletet használjuk.

1.2.2. Hidrosztatikai egyensúly
Ebben a fejezetben nyugvó közeget vizsgálunk, azaz feltételezzük a mechanikai egyensúly
teljesülését is. Ehhez egy függőlegesen álló kis, henger alakú térfogatelemet tekintünk,
melynek ∆z a magassága és alaplapjainak felszíne ∆A (1.3. ábra). A nyugalom feltétele
a mechanikából ismert módon az, hogy az erők vektoriális eredője eltűnik:
∑
F=0 .
(1.3)
Vegyük sorra a kisméretű hengerre ható erőket. Mivel vízszintes irányban sehol sincs
nyomáskülönbség, a henger palástjára összességében nem hat erő. A térfogatelem súlyából
származó erő −gρ∆A∆z, ahol g a gravitációs gyorsulás nagysága. A negatív előjel azt fejezi
ki, hogy a súly lefelé mutat, azaz ellentétes a z magassági koordináta növekedési irányával.
A nyomásból származó erő mindig a felület és a nyomás szorzata, s a térfogatelem belsejébe
mutat. A térfogatelem alján az erő tehát pozitív irányú és p(z)∆A nagyságú, a tetején pedig
−p(z + ∆z)∆A, azaz lefelé irányul. Az összes erő tehát z irányú.
A z irányú komponensek összegének egyensúlyban tehát el kell tűnnie:
∑
Fz = −ρ∆zg∆A + p(z)∆A − p(z + ∆z)∆A = 0 .
(1.4)
Az alaplapok ∆A felületével egyszerűsíthetünk, s elemi átrendezéssel kapjuk:
p(z + ∆z) − p(z)
= −ρ(z)g .
∆z
www.tankonyvtar.hu
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1.3. ábra: A ρ sűrűségű közeg henger alakú térfogateleme, melynek tömege m = ρ∆A∆z, súlya
mg. Az alsó lap z, a felső z + ∆z magasságban van. Az alsó lapra p(z)∆A nyomási erő hat felfelé, a
felsőre p(z + ∆z)∆A lefelé. Hidrosztatikai egyensúlyban a folyadékelemre ható erők eredője zérus.
A ∆A felület és a ∆z magasság olyan kicsi, nullához tartó dA, ill., dz értékké is választható, melyek
differenciálhányadosok képzésekor szükségesek.

Érdemes itt egy kis kitérőt tennünk, s felidéznünk a differenciálhányados definícióját,
mely szerint a bal oldalon fellépő hányados a p(z) függvény differenciahányadosa. A
∆z → 0 határesetben a differenciahányados a dp/dz differenciálhányadosba megy át. Ha
elegendően kicsinek választjuk a ∆z magasságot, akkor a (1.5) bal oldala már nagyon jó
közelítéssel megegyezik a dp/dz deriválttal. Az ilyen, elegendően kicsinek választható
megváltozásokat a következőkben d-vel fogjuk jelölni. Tetszőleges Q mennyiség dQ
megváltozása olyan kis mennyiséget jelent majd, mely differenciálhányadosok képzésekor
szükséges. Ezek használata a jelölés jelentős egyszerűsítéséhez vezet. A ∆Q jelölést a
továbbiakban a véges, azaz nem nullához tartó különbségek jelölésére tartjuk fent.
Ebben a szellemben általánosan írhatjuk, hogy tetszőleges, sima f (x) függvény df /dx
deriváltja az x változó elegendően kis dx növekményével kifejezhető, mint
f (x +
df (x)
f (x + dx) − f (x)
f (x) − f (x − dx)
=
=
=
dx
dx
dx

dx
)
2

− f (x −
dx

dx
)
2

(1.6)

(a jobb oldali kifejezések azonossága azt fejezi ki, hogy egy görbe x pontbeli érintőjének
meghatározásához mindegy, hogy hol veszünk fel két pontot az x környékén, ha azok
elegendően közel vannak egymáshoz). Mindennek egyszerű illusztrálására tekintsük az
f (x) = x3 /3 függvény deriváltját az x = 1 pontban. Mivel df /dx = x2 , a derivált
az x = 1 helyen éppen 1. Az 1.4 ábra az (1.6) egyenlet jobb oldalán álló három
kifejezést mutatja egyre csökkenő dx-ek felé. Míg a dx = 0, 1 körüli növekményekre
az eredmények egymástól is és a df /dx = 1 értéktől is még valamelyest eltérnek, jól
látszik, hogy dx = 0, 01-re már mindannyian jól, dx = 0, 001-re már nagyon jól (kb. 1
ezrelék pontossággal) megközelítik az egzakt eredményt1 . Általában is igaz, hogy akármilyen
kicsi előírt pontossággal megközelíthetjük a derivált értékét már véges kis dx mellett. Azt
1

Az, hogy a szimmetrikusan képzett (zöld) differenciahányados sokkal gyorsabban tart az egzakt értékhez,
annak köszönhető, hogy az eltérés ekkor (dx)2 nagyságrendű, a többi esetben viszont dx-szel arányos.
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is mondhatjuk, hogy a matematikában használt ∆x → 0 határeset valójában azt jelenti,
hogy elegendően kicsi ∆x = dx esetén a differenciahányados már független dx-től, ahogy
ezt a 1.4 ábra is illusztrálja. Ezt a tulajdonságot tetszőleges f függvényre bárki könnyen
ellenőrizheti egy zsebszámológép segítségével. A d-vel jelölt véges különbségek elfogadott
jelölésünk szerint tehát olyan kicsik, hogy a velük képzett differenciahányados megegyezik
a differenciálhányadossal.

1.4. ábra: Az f (x) = x3 /3 függvénynek az x = 1 pontban vett differenciálhányadosát a
(1.6) jobb oldalán álló (f (x + dx) − f (x))/dx (piros pontok) (f (x) − f (x − dx))/dx (kék
pontok) (f (x + dx/2) − f (x − dx/2))/dx (zöld pontok) mennyiséggel közelítve azt látjuk, hogy
azok a dx = 0, 001 különbséggel már mindannyian jó közelítéssel az df /dx = 1 egzakt értéket
adják. A d megváltozást mindig ebben az értelemben használjuk: a vele képzett differenciahányados
gyakorlatilag megegyezik a differenciálhányadossal.

A (1.6) összefüggést felhasználva, (1.5)-ból a hidrosztatika alapegyenletét kapjuk:
dp(z)
= −ρ(z)g .
(1.7)
dz
A nyomás magasság szerinti deriváltjának arányosnak kell lennie az ugyanahhoz a magassághoz tartozó sűrűséggel, s az arányossági együttható −g. A negatív előjel azt fejezi ki, hogy
egyensúlyi állapotban a nyomásnak csökkennie kell a magasság növekedésekor.
Ezt könnyen integrálhatjuk egy z0 szinttől [ahol a nyomás p(z0 )] z-ig:
∫ z
ρ(z 0 )dz 0 .
(1.8)
p(z) − p(z0 ) = −g
z0

Ha feltételezzük a légköri nyomás eltűnését a z0 → ∞ határesetben, azt kapjuk, hogy :
∫ z
∫ ∞
0
0
p(z) = −g
ρ(z )dz = g
ρ(z 0 )dz 0 .
(1.9)
∞

z

Az adott z szinten érzékelhető
tehát a szint feletti A alapterületű végtelen hengerben
∫ ∞ nyomás
0
0
elhelyezkedő anyag Ag z ρ(z )dz súlya osztva a felülettel.
Vegyük észre, hogy a hidrosztatikai levezetésben nem használtuk fel, hogy milyen
közegről van szó. Az (1.7) egyenlet bármilyen nyugvó gázra vagy folyadékra érvényes. Most
a levegőre fogjuk alkalmazni, de szükség lesz rá a vizek kapcsán is.
www.tankonyvtar.hu
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1.5. ábra: Az ”US Standard Atmosphere 1976” szabvány által adott függőleges (vertikális) profilok:
T abszolút hőmérséklet, p nyomás, ρ sűrűség. Az N Brunt–Väisälä-frekvencia magyarázata a
szövegben. A két középső panelen a vízszintes tengelyek logaritmikusak! (Adatok: http://faculty.
virginia.edu/ribando/modules/xls/)

1.2.3. A légkör egyensúlya
A függőleges nyomási profil, azaz p(z) megállapításához ismernünk kellene a sűrűség menetét, azaz a ρ(z) függvényt. Erre használhatunk mérési adatokat: a meteorológiai ballonos
szondák rendszeres időközönként kerülnek felbocsátásra azzal a céllal, hogy az időjárási
előrejelzéshez szükséges információt gyűjtsenek. Ezek a mérések az 1.5 ábrán láthatóhoz
nagyon hasonló görbéket eredményeznek. A légkör alsó három „szféráját” tüntettük fel, bár
a továbbiakban a számunkra fontos dinamikai folyamatok döntően a troposzférában zajlanak.
Az 1.5 ábra bal szélén látható függőleges hőmérsékleti profil komplikáltnak tűnik, de
vegyük észre, hogy a görbe nem hagyja el a 240 ± 40 K-es sávot. Ha első közelítésként
eltekintünk e kb. 17%-os ingadozástól, akkor T = konstans = 240 K feltételezéssel alapján
(1.5)-nek a levegő (1.2) állapotegyenletét figyelembe vevő alakja:
gMlevegő p
p
dp
=−
≡−
.
dz
RT
H0

(1.10)

A jobb oldali azonossággal bevezettük a H0 = RT /(gMlevegő ) paramétert, ami az ún.
„skálamagasság”. Ez integrálás után exponenciálisan csökkenő nyomási profilt eredményez:
(
)
z
p(z) = p0 exp −
,
(1.11)
H0
ahol p0 a felszíni (z = 0) nyomás értéke, amely H0 magasságban éppen e-ad részére
csökken. Az 1.5 ábrán szaggatott vonallal feltüntettük (1.11) menetét a p0 = 983, 7 hPa,
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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H0 = 7, 03 km adatokkal. A közelítés láthatóan igen jó, annak ellenére, hogy izotermikus
légkört feltételezve számoltunk. (A tengelyek az ábrán fordítottak, azaz valójában a z(p)
inverz függvény látható.) Teljesen hasonló módon, változócsere után kapjuk, hogy a sűrűség
is exponenciális függvénynek megfelelően csökken a magasság függvényében:
(
)
z
ρ(z) = ρ0 exp −
,
(1.12)
H0
itt a felszín közeli illesztett érték kb. ρ0 = 1, 3 kg/m3 .
Magyarázatot igényel az 1.5 ábra jobb oldalán ábrázolt N , az ún. Brunt–Väisäläfrekvencia, melynek értelmezését a következő fejezet adja meg.

1.2.4. A Brunt–Väisälä-frekvencia
Ez a frekvencia egy brit és egy finn tudós nevét viseli, akik egymástól függetlenül tették
használatossá e mennyiséget a rétegzettség jellemzésére. Egy rétegzett közegben stabil
gravitációs egyensúly esetén ρ a z magasságnak csak csökkenő függvénye lehet. Vizsgáljuk
meg, hogyan mozog az 1.2.2 fejezetben vizsgált dAdz nagyságú térfogatelem2 , ha kezdeti,
z0 egyensúlyi magasságából kismértékben elmozdul. Ha felfelé mozdul, ritkább közegbe
kerül, súlya ezért lefelé mozgatja. Itt feltételezzük, hogy a kimozdítás rövid ideje nem elég
ahhoz, hogy a térfogatelemen belüli sűrűség számottevően megváltozzon. Ha a térfogatelem
lefelé mozdul, a sűrűbb közegben rá felfelé ható eredő erő hat, s előbb-utóbb visszafordul. A
kimozdított folyadékelem ezért várhatóan rezgőmozgást végez egyensúlyi magassági szintje
körül. Határozzuk most meg ennek a rezgésnek a jellemzőit!
Tegyük fel, hogy a folyadékelem kis, z nagyságú elmozdulással felfelé tér ki (z > 0)
a z0 magasságú egyensúlyi helyzetéből. A megváltozott z0 + z magassági szinten nullától
különböző eredő erő jelentkezik, hiszen környezetének más lesz a sűrűsége. Az erők eredője
csak a függőleges irányban különbözik nullától, s ezért z irányú gyorsulás alakulhat csak ki.
A mozgást leíró Newton-egyenlet
∑
maz =
Fz
(1.13)
∑
alakú, ahol az a gyorsulás függőleges komponense, Fz az erők z irányú eredője, m pedig
a folyadékelem tömege. Mivel feltehető, hogy rövid idő alatt nem változik a sűrűség, a
folyadékelem sűrűsége a kimozdult állapotban is ρ(z0 ), tömege ezért m = ρ(z0 )dzdA.
Az erőket ugyanúgy határozhatjuk meg, mint az 1.2.2 fejezetben, csak arra kell figyelni,
hogy a súlyban a z0 szintnek megfelelő sűrűség szerepel, míg a nyomásokat a z0 + z szint
környékén kell kiértékelni. A súlyból, az alsó és a felső lapra ható nyomási erőkből adódó
eredő:
∑
Fz = −ρ(z0 )gdzdA + p(z0 + z)dA − p(z0 + z + dz)dA,
ami (1.6)-et használva a
∑

]
dp(z0 + z)
− ρ(z0 )g dzdA
Fz = −
dz
[

(1.14)

2

A d jelölés a 1.2.2 fejezetben megbeszélt módon értendő. A dz tehát olyan kis mennyiség, melynek értéke
egyre kisebbnek választható, s így ha differenciahányadosban lép fel, akkor az már jó közelítéssel megegyezik
a differenciálhányadossal.
www.tankonyvtar.hu
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1.6. ábra: Ha a folyadékelemet z0 nyugalmi szintjéről kis z értékkel magasabb szintre juttatjuk, a rá
ható erők eredője már nem marad nulla, hanem a kitéréssel ellentétes irányba mutat. A folyadékelem
rezgőmozgást végez nyugalmi helyzete körül. Ennek körfrekvenciája az N Brunt–Väisälä-frekvencia.

alakba írható. A (1.7) hidrosztatikai egyenlet szerint azonban a nyomás itt megjelenő
deriváltja éppen a z0 + z magasságban érvényes sűrűséggel fejezhető ki, s azt kapjuk, hogy
∑
Fz = [ρ(z0 + z) − ρ(z0 )] gdzdA .
(1.15)
Vegyük észre, hogy ez éppen az Ff hidrosztatikai felhajtóerő (Arkhimédész törvénye): a
folyadékelem −ρ(z0 )gdzdA súlya a z0 +z szinten kiszorított közeg −ρ(z0 +z)gdzdA súlyával
csökken.
A következő lépésben kihasználjuk, hogy a z elmozdulás kicsi, s a deriválás definíciója
(1.6) értelmében a sűrűségek különbsége kifejezhető a sűrűség z szerinti deriváltjának és a z
elmozdulásnak szorzataként:
∑

Fz =

dρ(z)
dz

z gdzdA .

(1.16)

z0

A teljes mozgásegyenlet tehát
maz = −

dρ
gdzdA z .
dz

(1.17)

A jelölésben kifejezésre juttattuk, hogy a sűrűség magasság szerinti dρ/dz = dρ(z0 )/dz
deriváltja negatív, a jobb oldal tehát arányos a kitérés ellentettjével. Az egyenlet megfelel az
x irányban harmonikus rezgőmozgást végző test jól ismert
ma = −Dx

(1.18)

egyenletének, ahol D a rugóállandó. A rezgő folyadékelem rugóállandója tehát (1.17) szerint
D=

dρ
gdzdA .
dz

Tudjuk, hogy az (1.18) egyenlettel leírt rezgés ω körfrekvenciája
√
D
ω=
.
m
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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1.7. ábra: A Napkorong torzítottnak tűnő alakja a Brunt–Väisälä-frekvenciában megfigyelhető
ugrásokra utal (http://www.vuonlam.us/00_NAM2008/F_HinhAnh/MatTroi/).

Ennek megfelelően, az (1.17) egyenlettel leírt folyadékrezgés körfrekvenciáját megkapjuk a
(1.19) rugóállandó és az m = ρ0 dzdA tömeg behelyettesítése után: ω = N , ahol
√
g dρ
N=
(1.21)
ρ0 dz
a Brunt–Väisälä-frekvencia. Itt ρ0 ≡ ρ(z0 ) a z0 szinten mért sűrűség. Mivel mind a sűrűség
dρ/dz deriváltja, mind az ρ0 egyensúlyi érték magasságfüggő lehet, N is függhet a kiindulási
z0 magasságtól. Annak, hogy a légkörben a sűrűség (és így a Brunt–Väisälä-frekvencia) függ
a magasságtól, jól megfigyelhető következménye (1.7 ábra), ha napnyugtakor a Nap pereme
nem egyenletesen íveltnek, hanem lépcsősnek tűnik.
Az átlagos Brunt–Väisälä-frekvenciára jó becslés adható olyan H mélységű közegben,
melynek alja és teteje között ∆ρ a kismértékű sűrűségkülönbség. Mivel az átlagos sűrűséggradiens ekkor ∆ρ/H, a Brunt–Väisälä-frekvenciára jó közelítéssel fennáll, hogy
N2 = g

∆ρ 1
.
ρ0 H

(1.22)

Ezt az összefüggést a későbbiekben gyakran használjuk majd.
A folyadékelem mozgását leíró közönséges differenciálegyenlet, felhasználva, hogy a z
www.tankonyvtar.hu
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irányú gyorsulás a kitérés második idő szerinti deriváltja: az = d2 z/dt2 ,
d2 z
= −N 2 z,
dt2

(1.23)

ami a jól ismert harmonikus rezgőmozgás differenciálegyenlete. A megoldás tehát egy N
körfrekvenciájú függőleges rezgés. A z0 + Z magasságban kezdősebesség nélkül elengedett
térfogatelem kitérés-idő függése ekkor
z(t) = z0 + Z cos (N t),

(1.24)

√
ugyanaz, mint a rugóra kötött testé függőleges kitérítés után, csak nem a D/m, hanem az
N körfrekvenciával.
Annál nagyobb a körfrekvencia, minél nagyobb a sűrűség-gradiens. Ebben az értelemben
a Brunt–Väisälä-frekvencia a rétegzettség mérőszáma. Homogén közegben, ahol ρ állandó,
s ezért dρ/dz = 0, nem létezik ilyen rezgés, N formálisan zérus.
Az ω körfrekvenciájú rezgés periódusideje T = 2π/ω. Az N Brunt–Väisälä-frekvenciájú
rétegzett közegben kialakuló rezgések periódusideje ezért
T =

2π
.
N

(1.25)

Mindezt a (1.12) sűrűségprofilú légkörre alkalmazva, elvégezzük a (1.21)-ben szereplő deriválást, s így egyszerű becslést√kapunk a légkör Brunt–Väisälä-frekvenciájára, nevezetesen a
magasságtól független N = g/H0 ≈ 0, 037 s−1 értéket. Vegyük észre, hogy az 1.5 ábra
empirikus értékei végig a 0, 035±0, 005 s−1 sávban maradnak, ami ismét igen jó közelítésnek
tekinthető. Ez a frekvencia T = 2π/N ≈ 3 perc körüli periódusidőnek, azaz meglehetősen
lassú kilengéseknek felel meg.

1.2.5. Belső hullámok
Annak ellenére, hogy áramlásokról, s azok részletes elemzéséről csak későbbi fejezetekben
lesz szó, érdemes itt megemlíteni, egy, a Brunt–Väisälä-frekvenciához szorosan kapcsolódó
kollektív mozgást. A folyadékelemek függőleges irányú rezgéséből ugyanis hullám állhat
össze. A Brunt–Väisälä-frekvenciájú rezgésekből kialakuló hullámot belső hullámnak
nevezzük. Ilyenkor a szomszédos térfogatelemek mindegyike a (1.24) függvénnyel leírt
mozgást végzi, de valamekkora fáziskülönbséggel. Adott helytől jobbra, a folyadékelem pl.
előbb éri el a kitérés maximumát, balra pedig később. Minden helyen azonban a Z amplitúdó
ugyanakkora, és a frekvencia az N Brunt–Väisälä-frekvencia. A hullámban minden elem
egy rögzített hely (pl. a z0 szint körül) rezeg, átlagos elmozdulása zérus. Hullámmal ezért
anyagtranszport nem társul, a hullámok a közeg nyugalmi állapota körüli kis rezgésének
tekinthetők. A belső hullám elnevezés abból adódik, hogy a közeg belsejében levő állandó
sűrűségű felületek hullámoznak (hasonlóan ahhoz, ahogy a vizek felszíni hullámai esetén a
külső felszín).
A légkörben gyakoriak a belső hullámok, kialakulásukért leginkább a dombok, hegyek
fölött fújó vízszintes szelek felelősek. A szelek és a domborzat hatására az állandó sűrűségű
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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1.8. ábra: Belső hullámok kialakulásának sematikus rajza. A hegy jelenléte megzavarja a szelet, s
ennek következtében az állandó sűrűségű felületek behullámosodnak a hegy szél alatti (lee) oldalán.
Megfelelő meteorológia feltételek mellett a hullámhegyekben lencsefelhők képződnek.

1.9. ábra: A lencsefelhők belső szerkezetében megmutatkozik a levegő rétegzettsége. A Mount
McKinley (Alaszka) mellett kialakult felhő (H. Garber felvétele).

felületek hullámosakká válnak, s a felületek állandó szélerősség esetén gyakran mintegy
követik a domborzatot, azaz időben változatlan alakúak (1.8 ábra). Az ilyen belső hullámokat
szokás hegy mögötti vagy lee hullámoknak is nevezni.
A belső hullámok jól látható érdekes jelenséggel társulnak, ha a hullámhegyekben
a levegő eléri a kicsapódási szintet. A hullámzás okozta feláramlás térben periodikus
(időben változatlan), s ezért a kialakuló felhősödés is periodikus a térben (1.8 ábra). A
hullámhegyekben kialakuló lokalizált felhők maguk is réteges szerkezetűek, és sokszor
korong alakúak (1.9 ábra). Ezért lencsefelhőknek vagy lentikuláris felhőknek nevezik
őket (a laikusok gyakran tekintik őket repülő csészealjaknak, ufóknak). A hegymögötti
hullámokban megjelenő lencsefelhőket a szél nem elfújja, hanem éppen ellenkezőleg, átfúj
rajtuk: a hullámvölgyekbe kerülve a vízgőz elpárolog, viszont új légcsomagok érkeznek a
www.tankonyvtar.hu
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hullámhegyekbe, ahol végbemegy a kicsapódás. A felhő dinamikus egyensúlyban létezik,
alakja helyhez kötött, a stacionárius áramlásnak megfelelően.

1.2.6. Hőmérsékleti inverzió
A légkörben gyakran előfordul az a különleges, inverziónak nevezett helyzet, hogy a
hőmérséklet nő a magassággal, a szokásos csökkenés helyett. Ekkor felfelé haladva nagyon
gyorsan csökken a sűrűség is, s ezért az inverzió mindig erős rétegzettségnek felel meg. Más
szóval, inverzió esetén mindig lényeges a Brunt–Väisälä-frekvencia magasságfüggése, s az
inverziós rétegben (ott, ahol a hőmérséklet emelkedik) a Brunt–Väisälä-frekvencia mindig
jóval nagyobb, mint azon kívül. Az inverzió jelentősége abból adódik, hogy ha az inverziós
réteg alatti tartományból hideg légcsomagok kerülnek a melegbe, akkor azok környezetüknél
jóval nehezebbek és ezért gyorsan visszaesnek. A réteg sok szempontból úgy hat, mintha egy
merev vízszintes zárólap lenne az alatta levő réteg fölött. Ennek megfelelően a két rétegben
kialakuló belső hullámok sem kerülhetnek kapcsolatba egymással.
Az inverzió egyik fajtája akkor jön létre, ha szélcsendes időben a talaj éjszakai kisugárzás
okozta lehűlése miatt a talajhoz közeli légtömegek is lehűlnek, s így hőmérsékletük a fölöttük
elhelyezkedő levegőénél kisebb lesz. A két tartomány között inverziós réteg alakul ki (1.10a
ábra). Az ilyen talaj közeli (kisugárzási) inverzió általában az alsó 50–100 m-t érinti, de téli
hajnalokon akár a több száz métert is elérheti.
Az inverzió másik gyakori formája leszálló légtömegekkel kapcsolatos. A magasból
lefelé mozgó levegő nagyobb nyomású közegbe kerül, s ezért általában felmelegszik. Hőmérséklete így már véges magasságban meghaladhatja a talaj feletti levegő hőmérsékletét. Az
ilyen leáramlási inverzió (más néven zsugorodási inverzió) esetén a talajtól felfelé haladva
a hőmérséklet eleinte csökken, majd egy keskeny rétegben a talajszintitől magasabb értékre
nő, s onnét ismét csökken (1.10b ábra). Az inverziós réteg ilyenkor néhány km magasságba
is kerülhet.

1.10. ábra: Az inverzió két fajtája: a) talajközeli inverzió, b) leáramlási inverzió. Az egymás melletti
görbék a hőmérséklet- és a sűrűség-profilt, valamint a Brunt–Väisälä-frekvencia magasságfüggését
mutatják sematikusan.

Az inverzió környezeti veszélyekkel jár. Az inverziós réteg zárólap jellege miatt ugyanis a
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szennyezések csapdába esnek ezen réteg alatt. A téli talajközeli inverziót ráadásul erősítheti
egy leáramlási helyzet (hideg légpárna). A meteorológiai tapasztalat szerint (melynek magyarázatát az 9.1 fejezet adja majd meg) az anticiklonokban mindig leáramlás történik. Ezért
az anticiklonokkal járó szélmentes téli időszakban gyakori a nagyvárosi szmog, mely akár
hosszú ideig is eltarthat, addig, amíg egy időjárás-változás be nem következik. Hegyekkel
körülvett városok, mint pl. Los Angeles vagy Mexico City, különösen hosszú szmogos időszakoknak vannak kitéve, hiszen a hegyek az időjárási frontok érkezését akadályozzák. Jóval
nagyobb területeket érint a szubtrópusi (sivatagos) zónára jellemző leáramlás (részletesebben
l. 3.3 fejezet). Ez szinte állandósult inverziót alakít ki a néhány km-es magasságban, az ún.
szubtrópusi inverziót (angolul trade inversion). A szennyezések ennél magasabbra tehát nem
kerülhetnek, s ez sajátos gondot jelent több fejlődő ország, pl. Kína számára.
A légkör legalsó rétege, a troposzféra fölött a 10–12 km magasságban kezdődő sztratoszféra is rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy benne a hőmérséklet nő a magassággal
(kb. az 50 km-es szintig). Ez tehát egy hatalmas, állandó elhelyezkedésű inverziós rétegnek
is tekinthető, mely igen stabilan sztratifikált (innét ered elnevezése, s ezért biztosít sima
haladást a repülőgépeknek). A troposzféra és a sztratoszféra közötti átmeneti réteg, a
tropopauza ezért mintegy zárórétegként helyezkedik el a troposzféra felett. A két réteg
között anyagkicserélődés néhány igen erős feláramlással járó folyamat (nagy viharfelhők,
vulkánkitörés) kivételével nem megy végbe. Ezért tekinthetjük a légkör alsó rétegét a felette
elhelyezkedőktől függetlennek, s ezért szorítkozunk ezután is főleg a troposzférabeli légköri
jelenségek vizsgálatára.

1.2.7. A planetáris határréteg
A troposzféra alsó rétegét, melyen keresztül a légkör kapcsolatba kerül a felszínnel, planetáris határrétegnek nevezzük3 . Ebben az 1–2 km vastagságú tartományban egészen más
jellegű folyamatok zajlanak, mint a fölötte elterülő szabad légkörben, amint azt a 1.11 ábra
szemlélteti. A planetáris határrétegben a felszín szabálytalansága miatt a szelek rendezetlen,
függőleges sebességkomponenssel is rendelkező áramlásokra vezetnek. Ehhez járul még a
felszín felmelegedése következtében kialakuló feláramlások, a konvekció bonyolult rendszere
(l. 3.2 fejezet).
Összességében a planetáris határrétegben az áramlás turbulens. Ez azt jelenti, hogy
az áramlás térben és időben is szabálytalan. A turbulencia elemi formája úgy tekinthető,
mint különféle méretű (a milliméteres mérettől a néhány kilométeresig terjedő) örvények
véletlenszerű együttese. Az elemi turbulenciában az átlagos áramlási sebesség nulla, de a
helyi és pillanatnyi sebesség ettől igen erősen eltérő is lehet. Ahogy a 1.12 ábra sematikusan
mutatja, az áramlás alapvetően különbözik a lamináris áramlástól, melyben az egymás mellett
haladó folyadékrétegek között gyakorlatilag nincs kapcsolat. A lamináris áramlás mindig
jelentős eredő elmozdulással, anyagtranszporttal jár. A planetáris határrétegbeli áramlás
általában adott lamináris szél és az elemi turbulencia összegének tekinthető. Az így kialakuló
turbulens szélben az elemi turbulencia teremt kapcsolatot és anyagkicserélődést a szomszédos
folyadékrétegek között.
3

Általában határrétegnek nevezzük azt a tartományt, ahol a folyadék belső súrlódása lényeges szerepet
játszik.
www.tankonyvtar.hu
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1.11. ábra: A troposzféra sematikus szerkezete, benne a felszínt követő planetáris határréteggel, ahol
a légkör erősen kevert.

1.12. ábra: A lamináris áramlás (bal oldali ábra) és az elemi turbulencia (jobb oldali ábra)
közötti különbség. A vonalak a folyadékrészecskék pályáját szemléltetik. Az elemi turbulenciában
az anyagtranszportnak nincs kitüntetett iránya, az eredő anyagtranszport így elhanyagolható.

A 1.11 ábra mutatja, hogy a határréteg vastagsága függhet a földrajzi helytől, a felszín
jellegétől (víz vagy szárazföld). A felhők alja rendszerint közel esik a határréteg felső
pereméhez. A határréteg vastagsága jelentős napszakos változást is mutathat, közepes
szélességeken az éjszakai néhány száz méteres értéktől a késő délutáni kilométeresig terjed
(a konvekció ugyanis délután a legerőteljesebb). A határrétegnek évszakos változása is van:
télen általában keskenyebb. Az előző fejezetben említett szélcsendes időben kialakuló téli
talaj közeli inverzió esetén a határréteg ideiglenesen megszűnhet.
A véges vastagságú határrétegben a turbulencia miatt erős keveredés történik. Ez azt
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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1.13. ábra: A légkör alsó részének sematikus sűrűségeloszlása.

A határrétegben a sűrűség
gyakorlatilag konstans, a jó keverést a konvekció és a domborzaton irányt változtatott szél alakítja
ki. Rétegzettség csak felette, a szabad légkörben jelenik meg.

jelenti, hogy a határréteg gyakorlatilag homogén. Ez a tartomány tehát állandó sűrűségű,
szemben a szabad légkör rétegzettségével (s vastagsága miatt az 1.5 ábrán nem is jelent
meg). A légkör alsó néhány kilométerének tipikus sűrűségeloszlását a 1.13 ábra mutatja.
A határrétegre az jellemző, hogy benne az átlagos sűrűség konstans, azaz a Brunt–Väisäläfrekvencia zérus. Itt tehát belső hullámok nem létezhetnek. Azok csak a határrétegen kívüli
szabad légkörben jelenhetnek meg. A planetáris határrétegnek különösen fontos az a szerepe,
hogy a légkör-óceán kölcsönhatás is ezen a rétegen keresztül történik (l. 9.2 fejezet), s ez az
éghajlatváltozás szempontjából is nagy jelentőségűvé teszi.

1.3. Az óceánok kémiai összetétele
Földünk felszínének mintegy 71%-át borítja víz, melynek nagy része a sós világóceán. Ennek
tömege kb. 1,38 × 1021 kg, a bolygó össztömegének mindössze 0,03%-a. Ezzel szemben
hőkapacitása a légkörénél ezerszer nagyobb, ezért a klíma alakításában abszolút meghatározó
szerepet játszik.
Kémiai összetétel szempontjából nincsen nagy változatosság, 1 kg tengervíz átlagosan
34,5 g oldott sótartalommal rendelkezik (anomális esetektől eltekintve, mint pl. a Holt-tenger
a maga 276 g/kg-os telítéshez közeli értékével). A tengervíz sókoncentrációját szalinitásnak
nevezzük. Értékét g/kg egységekben, az ún. „Practical Salinity Unit”-ban, PSU-ban szokás
megadni. Ez gyakorlatilag a sótartalom tömegszázaléka ezrelékben kifejezve. A tengervíz
átlagos sótartalma tehát 34,5 PSU. A felszíni szalinitás egy évre átlagolt eloszlását mutatja
az 1.14 ábra. A mintázat egyszerűen érthető: az egyenlítőt övező meleg és csapadékhiányos
www.tankonyvtar.hu
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1.14. ábra: Az átlagos felszíni sókoncentráció földrajzi eloszlása. A kontúrvonalak PSU skálán
adottak („Practical Salinity Unit”, 1 PSU egység megfelel 1 g só/1 kg tengervíz tömegaránynak).
(Adatok: http://www.nodc.noaa.gov/OC5/)

területeken az intenzív párolgás miatt a sókoncentráció kismértékben megnövekszik, a sarkok
környezetében viszont a csapadék és az olvadékvíz felszíni hígulást okoz. A sótartalom
2+
2+
+
−
legfontosabb összetevői a Cl− , Na+ , SO2−
stb. ionok, ezeknek
4 , Mg , Ca , K , Br
főleg biológiai jelentősége van, hasonlóan az oldott oxigénhez és nitrogénhez. A globális
folyamatok szempontjából itt is különleges szerepe van a szén-dioxidnak, de ez nem tárgya
további vizsgálatainknak.

1.4. Az óceánok rétegzettsége
A tengervíz S szalinitásának (pl. az előző szakaszban ismertetett g/kg egységekben megadva)
számunkra most lényeges következménye, hogy a víz állapotegyenletében új változóként
jelenik meg a T hőmérséklet és p nyomás mellett:
ρ = ρ(S, T, p) .

(1.26)

A sűrűség ezen függvénye igen komplikált, nemlineáris módon függ változóitól, ezért számos
empirikus közelítő formula használatos a gyakorlati alkalmazásoknál.
Fontos dinamikai folyamatok kiváltója, hogy a sótartalom és a hőmérséklet növekedése a
sűrűség ellenkező előjelű változását okozza. A két hatás egymással versengve instabilitásokat
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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okoz, amelyek függőleges (vertikális) keveredési folyamatokhoz vezethetnek. Ha az S
sókoncentráció és a T hőmérséklet csak egy szűk tartományban változik az S0 és T0 referencia
értékek körül (állandó p0 felszíni nyomás mellett), akkor az (1.26) állapotegyenlet lineáris
közelítését használhatjuk:
ρ(S, T ) = ρ0 [1 − α(T0 )(T − T0 ) + γ(T0 )(S − S0 )] ,

(1.27)

ahol α(T0 ) a térfogati hőtágulási együttható (tipikus értéke T0 = 0◦ C-on 0, 5 × 10−4 K−1 ),
illetve γ(T0 ) a koncentrációs sűrűségi együttható (0◦ C-on 7, 8 × 10−4 PSU−1 ). Az α(T0 )
és γ(T0 ) jelölések azt fejezik ki, hogy az együtthatók számértéke függ a termodinamikai
állapotjelzőktől, ám ezek közül a hőmérséklet hatása az igazán meghatározó.
Mint említettük, az együtthatók ellenkező előjele függőleges keveredési folyamatok
elindítója lehet még állandó hőmérséklet esetén is. Ha az S koncentráció növekedni kezd
– ez játszódik le az egyenlítőhöz közel, intenzív párolgás esetén –, a felső réteg sűrűsége
magasabbra nőhet, mint az alatta elhelyezkedő víztömegé: ez okozza az ún. leszálló
„sóujjak” megjelenését a legfelső vékony vízrétegben (lásd http://karman3.elte.hu/
?x=kiserletek/sosujjak). Állandó sótartalom mellett a hőmérséklet csökkenése hasonló
hatású, ezért bukik le a mélytengeri szintig a Golf–áramlat egy részének eredetileg meleg
és sós vize északon (a részleteket l. a 4.2 fejezetben), a sarki övezetben, ahol a környező
víztömegek a melegebb félév olvadékvize miatt jelentősen hígabbak.
o
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1.15. ábra: Nagy felbontású mért mélységi profilok az Atlanti-óceán déli részéről.

58◦ 40.9’D–56◦ 3.3’Ny, 2002/12/29; Kék: 55◦ 31.0’D–58◦ 1.0’Ny, 2002/12/31.
Oceanographic Data Centre)

Piros:
(Adatok: British

Tipikus függőleges profilokat illusztrál az 1.15 ábra. Az óceáni méréseket merülő
szondákkal végzik, a sűrűség értékeket az (S, T ) adatpárokból számítják a pontos állapotwww.tankonyvtar.hu
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egyenlet alapján. Az (1.26) állapotegyenletben szereplő nyomási változót általában az (1.7)
hidrosztatikus közelítéssel határozzák meg állandó sűrűséget feltételezve (vegyük észre, hogy
a teljes sűrűségváltozás jóval kisebb az 1000 kg/m3 átlagos vízsűrűség 1%-ánál mindkét
profil esetén), ez a mélység függvényében lineárisan növekvő nyomást jelent. A felszín
alatt tipikusan erős gradiensek találhatók mind a hőmérséklet mind a sótartalom tekintetében
kb. 1 km mélységig. Ezt a tartományt nevezzük termoklin zónának. A zóna alatt már alig
változik valami, ez a mélytenger világa. Az 1.15 ábra jobb oldalán látható Brunt–Väisäläfrekvencia függőleges eloszlása nagyon különbözik légköri megfelelőjétől (1.5 ábra). Bár
a termoklin zónában előfordulnak akár N = 0, 1 s−1 értékek is, a mélyben ennél 50–100szor kisebb frekvenciák tekinthetőek tipikusnak. A térfogatelemek függőleges rezgésének
T = 2π/N periódusideje a termoklin zónában ennek megfelelően 1 perc körüli, a mélyben
pedig óra nagyságrendű. A légkörhöz hasonlóan a rétegzett óceáni vízben is kialakulhatnak
belső hullámok (1.16 ábra), melyek frekvenciája az adott szinthez tartozó Brunt–Väisäläfrekvencia.

1.16. ábra: Belső hullámok Szomália partvidékének környékén. A hullámok az Arab-tenger relatív
alacsony sótartalmú felső, és a termoklin zóna (lásd 1.17 ábra) határán mozognak (NASA JSC Digital
Image Collection).

Az 1.15 ábra görbéin nem látható a felbontás miatt, hogy közvetlenül a felszín alatt
mindig találunk egy 30–100 m vastag keveredési réteget, mely átlagban teljesen homogénnek
tekinthető. Ennek oka, hogy a felszíni szél, a hullámok és a helyi hőmérséklet különbségekből
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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adódó konvekció erős keveredést váltanak ki, így nem engedik a stabil rétegződés fennmaradását. A 1.17 ábra ezt a réteget is bemutatja sematikus rajzon. A keveredési rétegben a
Brunt–Väisälä-frekvencia az állandó sűrűség miatt eltűnik. Ez a réteg tehát hasonló szerepet
játszik az óceánban és a tengerekben, mint a légkörben a planetáris határréteg. Az általában
mozgó vízfelszínnel itt a legközvetlenebb a kapcsolat, ezért ez a réteg veszi át a szélnyírásból
adódó erőhatást, amint annak részleteit majd a 9.2 fejezetben látjuk. Általában a légkör és a
vizek kölcsönhatása a planetáris határrétegen és a keveredési rétegen keresztül valósul meg.

1.17. ábra: A keveredési réteg és az alatta elhelyezkedő termoklin zóna sematikus rajza. Vegyük észre,
hogy ez szerkezetében tükörképe a légköri határréteget és a troposzférát bemutató 1.13 ábrának.

Az 1.15 ábra adatai két mérési pontról származnak, melyek földrajzi távolsága 364 km.
Különösen szembeötlő a harmadik panelen, hogy azonos szinteken számottevő horizontális
sűrűségbeli különbségek léphetnek fel. Ez biztosan nem felel meg a termikus vagy gravitációs
egyensúlyi állapotnak, azaz egy ilyen helyzet törvényszerűen áramlásokat indít el a vízszintes
síkban.
A fejezet fontos üzenete az, hogy (a felszínközeli keskeny homogén rétegeken kívül)
mindkét nagy környezeti közegünk rétegzett, s a rétegzettség helytől és időtől is függ.
Egyensúlyi állapot nem alakulhat ki vízszintes sűrűségkülönbségek esetén, ezért az ilyen
közegekben törvényszerűen jelen vannak nagy skálájú vízszintes mozgások, transzportfolyamatok. Ráadásul láttuk azt is, hogy a rétegzett közegekben természetes mozgásforma a
függőleges rezgés és a belső hullám, melyeknek nincs megfelelőjük homogén folyadékokban.
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2. fejezet
Globális energiamérleg
2.1. Napállandó, albedó, felszíni besugárzás
Majdnem minden földi folyamat meghajtó energiaforrása a Nap sugárzása. A sugárzás
légkörön kívüli átlagos intenzitása az ún. napállandó, azaz közepes Nap–Föld-távolság
esetén a Nap irányára merőleges 1 m2 -es felületen egy másodperc alatt áthaladó energia.
Értéke a mérések alapján 1366 W/m2 . Központi csillagunk belsejében és felszínén igen
dinamikus folyamatok zajlanak, ezért a sugárzás erőssége időben változó. Ezen belül vannak
rövidtávú, véletlenszerű események (pl. a napkitörések), de hosszabb távú, közel periodikus
változékonyság is (pl. a 11 éves napfoltciklusok). Az 1366 W/m2 érték a pillanatnyi mért
értékek átlaga.
Az atmoszféra tetejét elérő sugárzás teljes mennyisége nem jut le a Föld felszínére. A
légköri gázokban történő közvetlen elnyelés mellett (ez kb. 19%) egy további része (30%)
a felszínről és a légkörből visszaverődik (pl. hómezők, felhők). Az adott helyen megjelenő
intenzitást a Föld görbültségéből adódóan általában 90 foknál kisebb beesési szög tovább
csökkenti (2.1 ábra). A felszín visszaverő képességét kifejező mennyiség az albedó, ami
egyszerűen a visszavert és a beeső intenzitások hányadosa, gyakran százalékos formában.

2.1. ábra: A földfelszín görbültsége miatt a Napból érkező (a világűrben ugyanakkora felületen
áthaladó) sugárzás a magasabb szélességi köröknél nagyobb területen oszlik el, ezért egységnyi
felületre az Egyenlítőtől távolodva egyre kevesebb energia jut.
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2.2. ábra: A felszíni nettó besugárzási intenzitás éves átlagának földrajzi eloszlása. (Forrás: http:
//oceanworld.tamu.edu/resources/ocng_textbook/)

Felsorolunk néhány tipikus albedó értéket a 2.1 táblázatban.
2.1. táblázat: Tipikus felszíni albedó értékek a leggyakoribb típusok esetén, százalékos
egységekben.
felszín típusa
albedó (a) [%]
óceánok felszíne
2-10
erdőségek
6-18
szántóföldek
10-20
füves mezők
7-25
városok
14-18
sivatagi homok
35-45
30-70
felhők
jégmezők
20-70
havas felszín
40-95
A szélesnek tűnő sávok azt tükrözik, hogy a felhők vagy a hómezők nagyon eltérő
tulajdonságúak is lehetnek, nyilván ez befolyásolja a visszaverő képességet. A Föld teljes
területére és több évre kiátlagolt érték, a planetáris albedó nagysága 30%, melynek éven
belüli ingadozása kb. 2% (mivel az északi félteke hóval borított területei sokkal erősebb
évszakos változékonyságúak), de a planetáris albedóban évről évre is jelentkezik mintegy
1%-nyi eltolódás.
A napsugárzás felszínen mért éves átlagos nettó intenzitásának földrajzi eloszlását mutatja
be a 2.2 ábra. A „nettó” jelző a ténylegesen elnyelt sugárzásra utal, tehát a mérések a felszíni
albedó figyelembe vételével történtek, mindemellett ennek csekély a módosító hatása. Ennek
oka, hogy a légkör tetején mért teljes visszavert sugárzás mindössze 4%-a érkezik a felszínről,
www.tankonyvtar.hu
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20%-a a felhőkről, további 6% közvetlenül az atmoszférából reflektálódik. (Ezek összege
adja a planetáris albedó 30%-os értékét.) Ezért a 2.2 térkép Egyenlítő menti mintázata sokkal
inkább a felhőképződés gyakoriságával kapcsolatos (l. 1.1 ábra). Magyarországon az elnyelt
sugárzás hosszú ideig mért átlaga a napállandó kb. egytizede (124,8 W/m2 ), a világátlag
ennek kétszerese, nagyjából 239 W/m2 (lásd később).

2.2. Spektrális tulajdonságok
Az optikai prizma felfedezése a múlt homályába vész, viszont jól ismert Newton munkássága
ezen a területen is, aki bizonyította a napfény összetett jellegét. A 2.3 ábra a Napból érkező
elektromágneses sugárzás energiasűrűségének (azaz az egységnyi térfogatra eső energiának)
eloszlását mutatja a hullámhossz függvényében. Különösen a folytonos burkoló görbe jobb
oldali, infravörös (IR) tartományára illeszkedik jól a Planck-eloszlás, azaz egy 5250 ◦ C
hőmérsékletű ideális feketetest hősugárzására jellemző eloszlásfüggvény.
A légkör optikai szűrő hatásai jelentősek, különösen az ózonlyuk megjelenése (nagyjából
1980) óta tekinthető közismertnek, hogy az ultraibolya (UV) és extrém ultraibolya (EUV)
komponensek gyakorlatilag nem érik el a Föld felszínét (2.3a ábra, pontozott vonal), legalábbis normális körülmények között. A látható (VIS) hullámhossztartományban az elnyelés nem
túl jelentős, ezért elsősorban a por, korom, vulkáni hamu, és hasonló szemcsék a felelősek.
Ezzel szemben az infravörös (IR) tartományban speciális hullámhossz „ablakok” találhatóak,
amelyekben a légkört alkotó molekulák szinte a teljes beérkező sugárzást elnyelik. Ennek az
elnyelésnek a következménye az üvegházhatás, és az ebben szereplő kémiai anyagokat hívjuk
üvegházgázoknak.
Talán nem ennyire közismert a 2.3b ábra görbéje, amely egy tipikus 11 éves napciklus
maximum és minimum értékei között mutatja a spektrális eloszlásfüggvények különbségét.
Először is érdemes megjegyezni, hogy a napfoltgyakoriság maximumaihoz és minimumaihoz
tartozó teljes sugárzási intenzitásban mindössze 0,1% különbség tapasztalható (2.3b ábra,
vízszintes szaggatott vonal). Eközben egyre több környezeti jelenségben vélik fölfedezni
a naptevékenység változékonyságának hatását, például a XVII. század második felében
bekövetkezett ún. Maunder-minimum (a napfoltok szinte teljes hiánya) jelenségét sokan
az Európában komoly válságok sorával jellemzett „kis jégkorszakkal” látják ok-okozati
összefüggésben. Egyelőre nyitott kérdés, hogy hogyan vezethet néhány tized százaléknyi
sugárzási intenzitásváltozás komoly éghajlati eltolódásokhoz, ráadásul ez a tized százaléknyi
ingadozás is a spektrum EUV és UV tartományából adódik (2.3b ábra), ami a légkör legfelső
rétegeiben elnyelődik.
A 2.3a ábrán pontozott vonallal és színezéssel jelölt tartományban a sugárzás eléri a
felszínt, ahol a talajban és az óceánokban elnyelődik. Az elnyelt sugárzás a termodinamika
törvényei szerint növeli a bolygó hőmérsékletét, de ez nem tarthat a végtelenségig. Előbbutóbb kialakul egy dinamikai egyensúlyi állapot, amikor a kimenő hőmérsékleti sugárzás
(„Föld-fény”) teljes energiája lényegében azonos lesz a beérkező mennyiséggel. A kimenő
sugárzás tipikus hullámhossztartománya a hősugárzás sávjába (az infravörös sávba) esik, egy
kb. 288 K hőmérsékletű Planck-eloszlásnak megfelelően. Ez a hőmérsékletérték alapvető
módon függ a légkör lététől és összetételétől (üvegházhatás), ezért ezt a jelenséget a 2.4
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2.3. ábra: a) A Napból érkező elektromágneses sugárzás energiasűrűségének eloszlása a légkörön
kívül (folytonos vonal), illetve a Föld felszínén (pontozott vonal, zöldes szín) a hullámhossz függvényében. A jelzett spektrális sávok: extrém ultraibolya (EUV), ultraibolya (UV), látható (VIS), illetve
infravörös (IR). b) Az egyes hullámhosszakra jellemző energiasűrűségnek a 11 éves napfoltciklusok
során mért relatív változékonysága (a maximális és a minimális érték különbségének a minimálishoz
viszonyított értéke). A tengelyek logaritmikusak. ([15] nyomán)

szakaszban külön részletezzük.

2.3. A globális mérleg részfolyamatai
Mielőtt az üvegházhatás elemzésére térnénk, vessünk egy pillantást a globális energiamérleg
egyes részfolyamataira a 2.4 ábra alapján. Bár közel három évtizede folynak légkörön kívül
műholdas mérések az energiaháztartás pontos megismerése érdekében, csak az utóbbi időben
kezdenek a különböző műszerek által szolgáltatott fő számok nagyjából megegyezni.
Az ábra bal oldalán a beérkező, főleg a látható fény hullámhossztartományába eső
sugárzás megoszlása tekinthető át (a számértékek megbízhatósága eléggé eltérő). A teljes
beérkező fluxus I0 = 341, 3 W/m2 átlaga például igen pontos adat, a Napállandó egynegyede
(ugyanis a Föld RF2 π keresztmetszetére eső teljes sugárzást a gömb 4RF2 π felszínén kell
www.tankonyvtar.hu
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2.4. ábra: Globális energiamérleg a 2000–2004 évek műholdról mért adatai alapján. A számértékek
mindegyike W/m2 egységekben adott. (Forrás: [19])

elosztanunk, s a felszín 4-szerese a keresztmetszetnek). Ezzel szemben a felhőkről illetve a
felszínről közvetlenül visszavert hányad nagyon nagy földrajzi és időbeli változékonysággal
terhelt, a különböző felhőtípusok, talajborítottság, de még az időjárási körülmények is mind
befolyásolják a visszaverő képesség pillanatnyi nagyságát. Az ábra a globális földi átlagnak
megfelelő számértékeket adja meg.
A 2.4 ábra közepén látható, hogy az elnyelt energia egy része a légkör felszíni határrétegében kialakuló áramlási folyamatok (termikek, hőmérsékleti konvekció, 17 W/m2 ) illetve a
víz párolgásával és kicsapódásával együtt járó látens hőcsere (80 W/m2 ) segítségével fűti a
légkör alsó rétegeit. Ennél érdekesebb, hogy a közvetlen hősugárzással a felszínről kimenő
infravörös (IR) fluxus (emisszió) (396 W/m2 ) lényegesen nagyobb, mint a látható fény
tartományban beérkező 161 W/m2 . Ez természetesen csak úgy lehetséges, hogy a kimenő
sugárzás döntő része elnyelődik a légköri üvegház gázokban, amely „felfűti” a troposzférát,
és amelynek meghatározó hányada (333 W/m2 ) vissza is sugárzódik a felszínre: ez maga az
üvegházhatás. Érdemes elkészíteni az ábra alapján például a felszín közelében a teljes bejövő
és kimenő fluxusok mérlegét (minden számérték W/m2 egységekben értendő):
161(↓) − 17(↑) − 80(↑) − 396(↑) + 333(↓) = 1(↓) ,

(2.1)

ami nem más, mint a globális felmelegedésért felelőssé tehető ki nem sugárzott, azaz extra
beérkező fluxus (pontosabbnak vélt számértéke 0,9 W/m2 , a 2.4 ábra alján látható). Minden
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részlet azonban ezzel kapcsolatban sem tisztázott, például nem tudni, hogy pontosan hova
is kerül ez a nettó bejövő energia. A fogyatkozó jégtakarók miatt a fő jelölt az óceánok
víztömege, de ezt közvetlen mérésekkel még nem sikerült igazolni.

2.4. Az üvegházhatás elemi modelljei
Termodinamikai ismereteink felelevenítésével pontosabban megérthetjük az üvegházhatás
fizikai lényegét egy leegyszerűsített modell segítségével. Az abszolút fekete test egy olyan
idealizált fizikai rendszer, mely minden ráeső elektromágneses sugárzást elnyel (azaz a
albedója nulla), felmelegszik, és az elnyelt hőt hőmérsékleti sugárzás formájában bocsátja
ki. A Stefan–Boltzmann-törvény szerint a sugárzás intenzitása egységnyi idő alatt egységnyi
felületen keresztül (azaz a fluxus) egy abszolút fekete test esetén a (kelvinben mért) abszolút
hőmérséklet negyedik hatványával arányos:
Iki (↑) = σT 4 ,

(2.2)

ahol σ = 5, 67 × 10−8 Wm−2 K−4 , a Stefan–Boltzmann-állandó és T a felület hőmérséklete.
A valódi („szürke”) testek esetén a beeső energia egy része elnyelődik, az ezt meghatározó
anyagi paraméter az r abszorbciós állandó (0 < r < 1). Ekkor a kisugárzott intenzitás
(1 − r)σT 4 .
Jelöljük a Föld felületére érkező sugárzás intenzitását Ibe (↓)-vel. Egyensúly esetén olyan
T0 hőmérséklet áll be, mellyel beérkező intenzitás és a kisugárzott intenzitás szigorúan
egyenlő, ezért
Ibe (↓) ≡ Iki (↑) = σT04 .
(2.3)
Tételezzük most fel, hogy Földünk felszíne jó közelítéssel feketetest, légkör pedig
nincsen. A közvetlen légköri elnyelődést figyelembe vevő 30%-os átlagos planetáris albedó,
a = 0, 3 esetén a beérkező átlagos intenzitás az I0 = 341, 3 W/m2 intenzitás (1 − a)-szorosa:
Ibe (↓) = (1 − a)I0 , azaz Ibe (↓) = 239 W/m2 . Az egyensúly (2.3) feltétele ezért
(1 − a)I0 = σT04 ,
amiből

(
T0 =

1−a
I0
σ

(2.4)

)1/4
.

(2.5)

Az így kapott középhőmérséklet számértéke T0 = 255 K (-18 ◦ C) lenne. Szerencsére a Föld
átlagos éghajlata ennél valamivel barátságosabb, ami az üvegházhatásnak köszönhető.
Burkoljuk be most bolygónkat homogén „szürke” légkörrel (2.5 ábra), amely összetétele
miatt a beérkező (látható fény) sugárzás szempontjából átlátszó, de az infravörös tartományban r abszorbciós állandóval elnyelő. A felszínről érkező elnyelődő energia Ta atmoszferikus
hőmérsékleti értéket eredményez. Még azt is fel kell tételeznünk, hogy a Ta hőmérsékletű
légköri tömeg kisugárzása izotróp, azaz teljesen irányfüggetlen. A lefelé irányuló fluxus
nyilván hozzájárul a Napból érkező energiaáramhoz, így a felszíni hőmérséklet Tf nem marad
a légkör nélküli esetre jellemző T0 érték.
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2.5. ábra: Sugárzási mérleg egyrétegű „szürke” atmoszféramodell segítségével, jelölések a szövegben.

Mindezen feltevések mellett a 2.5 ábra segítségével a következő mérleget írhatjuk fel. A
felszínről érkező σTf4 intenzitás r-szerese elnyelődik a légkörben, és (1−r)σTf4 kisugárzódik.
A légkör maga is sugároz σTa4 intenzitással. A teljes kisugárzott intenzitás tehát
Iki (↑) = (1 − r)σTf4 + σTa4 .
A besugárzás továbbra is Ibe (↓) = (1 − a)I0 . Az egyensúly feltétele tehát a légkör tetején
felírva:
(1 − a)I0 = (1 − r)σTf4 + σTa4 .
(2.6)
A felszín közelében a légkörből adódó σTa4 intenzitás hozzáadódik (1 − a)I0 -hoz, s ezért az
egyensúly feltétele itt:
Ibe (↓) = (1 − a)I0 + σTa4 = Iki (↑) = σTf4 .

(2.7)

A (2.4) egyenlet alapján I0 -t kiküszöbölhetjük az előző becslés T0 hőmérsékletével. Ezzel a
Stefan–Boltzmann-állandó kiesik, s azt kapjuk, hogy
T04 = (1 − r)Tf4 + Ta4 = Tf4 − Ta4 .

(2.8)

Ebből Ta -t kiküszöbölve a felszín hőmérsékletére azt kapjuk, hogy
(
Tf =

2
2−r

)1/4
T0 .

(2.9)

Eszerint tetszőleges r > 0 abszorpciós állandójú légkör esetében a felszíni Tf hőmérséklet
nagyobb lesz mint T0 . Az r → 1 tökéletesen elnyelő határesetben
Tf = 21/4 T0 .
A felszíni hőmérséklet ekkor tehát 1,19-szer nagyobb a légkör létezését figyelembe sem vevő
becslésnél. Így Tf ≈ 303 K (30 ◦ C) adódna, ami az észlelt 288 K-nél (15 ◦ C) jóval melegebb.
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2.6. ábra: Sugárzási mérleg egyrétegű „szürke” atmoszférában, a vízkörzés figyelembevételével. A
számértékek megegyeznek a 2.4 ábra adataival (W/m2 egységekben).

Ha (2.8)-ből Tf -et ejtjük ki, a légkör
(
Ta =

r
2−r

)1/4
T0

hőmérsékletét kapjuk. A két eredményt összevetve:
( r )1/4
Ta =
Tf .
2

(2.10)

(2.11)

Eszerint a légköri Ta hőmérséklet mindig alacsonyabb a Tf felszíni értéknél. Egyben
alacsonyabb T0 -nál is, hiszen r/(2 − r) mindig kisebb 1-nél, ha r < 1. Az r = 1 tökéletesen
elnyelő határesetben Ta = T0 , vagyis ekkor az előző becslés felszíni hőmérséklete lenne
azonos a légkörével, a felszín hőmérséklete pedig a légkör hőmérsékletének 21/4 -szerese
lenne.
Ezt az elemi modellt sok szempontból tovább lehet finomítani, itt most két fontos lépésre
térünk ki. Az egyik azon az észlelésen alapul, hogy az atmoszféra tetején sokkal alacsonyabb
a hőmérséklet, mint a felszín közeli alsó rétegekben. Márpedig az űrbe történő infravörös
kisugárzás az atmoszféra legfelső, míg a lefelé irányuló hányad a legalsó szintjéről ered, ezért
a 2.5 ábrán látható egyenlőség csak vékony, izotermikus légkör esetén ad elfogadható közelítést. A hőmérsékletkülönbség figyelembevételével reálisabb egy aszimmetrikus infravörös
kisugárzást feltételezni, mely szerint a légkörből kilépő intenzitás lefelé kb. 63%, míg felfelé
37% [5].
Az energiamérleg számításánál beépítendő másik új tényező a vízkörzés járuléka. Az
óceánok és a kontinensek felületéről elpárolgó víz ugyanis látens hőt „von ki” a felszíni
rétegekből, a vízpára a légkör magasabb szintjeire emelkedik, ahol a kicsapódást követően
folyadék halmazállapotú cseppecskéket, később felhőket, illetve csapadékot alkot. A gázfolyadék fázisátmenet során felszabaduló látens hő (80 W/m2 , lásd 2.4 ábra) a troposzféra
középső-felső rétegeit fűti, így az energiamérlegben szereplő tényezők számértéke megváltozik. Még pontosabb becslést kapunk, ha a konvektív energiatranszport (termikek, konvekciós
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cellák) járulékát (17 W/m2 , lásd 2.4 ábra) is hozzáadjuk a mérleghez. A fenti két tag összesen
97 W/m2 többletfluxust jelent, mely nem a felszínről induló infravörös kisugárzás elnyelésén
alapul.
A továbbiakban eltekintünk a sugárzási és transzportegyenletek teljes formalizmusának
meglehetősen komplikált részleteitől, helyette a mérlegben szereplő számértékeket vesszük
sorra a konzisztencia demonstrálására.
Tekintsük a 2.6 ábra adatait a finomított becsléshez, melyben a napsugárzásból adódó
felszíni intenzitás csak 161 W/m2 (az eddig használt 239 W/m2 helyett). A felszíni
infravörös kisugárzás ezek szerint megegyezik az elnyelt nettó rövidhullámú beeső fluxus,
az atmoszférából visszasugárzott infravörös sugárzás, valamint a konvektív és látens hőből
adódó intenzitás előjeles összegével:
161(↓) + 333(↓) − 97(↑) − 1 = 396(↑) .

(2.12)

(A bal oldali utolsó tag a globális felmelegedést okozó extra 1 W/m2 , amely valahol
elnyelődik, l. 2.4 ábra.)
A légkör fűtését biztosító pozitív előjelű tagok a közvetlen rövidhullámú elnyelés (78
W/m2 ), a talajból adódó nettó infravörös besugárzás (396 W/m2 ), valamint a konvektív és
látens hő járuléka (97 W/m2 ). Ezt csökkenti a talajból kiinduló infravörös sugárzás egy
részének „elszökése” (infravörös ablak, -40 W/m2 ), a végeredmény
78(↓) + 396(↓) + 97(↓) − 40(↑) = 531 .

(2.13)

Mivel a felszíni kisugárzott intenzitás 396 W/m2 , a Stefan–Boltzmann-törvény közvetlen
alkalmazásával a felszíni hőmérséklet (2.12) alapján (SI egységekben):
(
Tf =

396
σ

)1/4

= 289 K ≈ 16 ◦ C ,

(2.14)

ami már nem is áll távol a 15 ◦ C észlelt átlagértéktől. A légkör alján a hőmérséklet
(333/σ)1/4 = 277 K (4 ◦ C), a tetején pedig (169/σ)1/4 = 234 K (-39 ◦ C).
E mérleg szerint tehát az üvegházhatás legfontosabb tényezői a légkör átlátszósága
a rövidhullámú (látható fény) tartományban, illetve a jó elnyelőképesség a hősugárzásra
jellemző infravörös hullámhosszakon. A felszíni elnyelés fűtő hatását csökkenti a látens hő
és konvektív transzport, ami viszont a légkörben extra fűtési járulékként jelentkezik.
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3. fejezet
A globális légkörzés
3.1. A transzportfolyamatok hajtóereje
Az előző fejezet 2.2 ábrája jól mutatja azt a közismert tényt, hogy a Napból érkező energia
mennyire egyenetlenül oszlik el a felszínen, elsősorban a Föld görbültsége miatt. A 3.1
grafikon kék görbéje ugyanezt az információt erősíti meg: míg éves átlagban az Egyenlítői
övezetre 310–320 W/m2 energia esik, a sarkok közelében ennek csak az ötöde mérhető.

3.1. ábra: A beérkező látható fény energiájának (kék vonal) és az infravörös kisugárzás energiájának
(piros vonal) átlagos globális eloszlása a szélességi fokok függvényében (éves és hosszúsági körökre
vett átlagos értékek W/m2 egységekben).

A 2.2 térképhez hasonlóan ábrázolható az atmoszféra tetején mért kimenő infravörös
sugárzás földrajzi eloszlása is (sok hasonló ábra található a világhálón, javasolt keresési
kulcsszó: „outgoing longwave radiation”). Ha a kimenő intenzitás értékeit átlagoljuk a
hosszúsági körök mentén, akkor a 3.1 grafikon piros görbéjét kapjuk eredményül. A kék
www.tankonyvtar.hu
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(bejövő) és piros (kimenő) intenzitást ábrázoló görbék csak két pontban metszik egymást, kb.
a 35–37 ◦ szélességi köröknél, mindkét féltekén. A köztes sávban, az Egyenlítő környékén
jól láthatóan beérkező energiatöbblet jelentkezik (a besugárzás intenzitása meghaladja a
kisugárzásét), míg a sarki övezetekben hiányos a mérleg, több energia sugárzódik ki, mint
ami beérkezik. Ez a fajta kiegyensúlyozatlanság csak úgy lehetséges, ha globális skálájú
transzportfolyamatok módosítják az energia eloszlását, egyszerűen szólva hűtik a trópusi
övezeteket, miközben jelentős mennyiségű hőt juttatnak a fagyos pólusok irányába.

3.2. ábra: Az észak felé mutató éves átlagos energiaáramlás nagyságának hosszúsági körökre vett,
és időegységre vonatkozó átlagos értéke PW (petawatt, 1015 W) egységekben. (Forrás: [6])

A tapasztalat szerint a globális energiaáramlást a légköri és óceáni áramlások biztosítják,
méghozzá nagyjából kétharmad-egyharmad arányban. A 3.2 ábra görbéinek értelmezésekor
ne felejtsük el, hogy az ábrázolt mennyiség most nem felületegységre eső fluxus, hanem
adott szélességi körön egységnyi idő (1 s) alatt áthaladó energia. A függvény alakját a
globális áramlási rendszerek paraméterei mellett még két tényező befolyásolja. Először is
a 3.1 ábrából világosan következik, hogy ha egy térfogatelem északra vagy délre halad,
a 35-37◦ szélességi körökig folyamatosan nő az energiája (hőmérséklete), ennél nagyobb
szélességeken a nettó sugárzási mérleg ellenkező előjele miatt viszont folyamatosan csökken.
Az sem elhanyagolható, hogy a szélességi körök hossza az Egyenlítőtől távolodva a szélességi
fok koszinuszának megfelelően rövidül.

3.2. A hőmérsékleti konvekció alapjai
Termodinamikai egyensúly esetén zárt fizikai rendszerben nem létezhetnek hőmérsékleti,
nyomási stb. különbségek (ez is mutatja, hogy az atmoszféra és a hidroszféra is egyensúlytól
távoli, nyílt rendszer). Ha akár külső beavatkozás, akár belső ingadozás hatására mégis eltérő
hőmérsékletek alakulnak ki, alapvetően háromféle folyamattal indulhat meg a hőmérsékleti
kiegyenlítődés.
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Szilárd testekben jellemzően a hővezetés (kondukció) a meghatározó folyamat. A
szokásos iskolai kísérletben pl. egy fémrúd végét mártjuk forró vízbe, és néhány mérés után
felírhatjuk a Fourier-féle hővezetési törvényt (legegyszerűbb alakjában):
dQ
dT
= −kA
,
dt
dx

(3.1)

ahol dQ a dt idő alatt átadott hőmennyiség, a dQ/dt hányados az ún. hőáram (egysége természetesen J/s = W). k az anyagi minőségtől függő hővezetési állandó (egysége WK−1 m−1 ),
A a rúd keresztmetszete (m2 ), és dT (K) a dx hosszúságú szakaszon kialakuló hőmérsékletkülönbség. Mikroszkopikus szinten a hővezetés valójában egy diffúziós folyamatként írható
le, amikor az anyagot alkotó részecskék ütközései során „hő” (azaz kinetikus energia) adódik
tovább térrészről térrészre.
A második lehetséges hőkiegyenlítő folyamat a már említett hősugárzás, illetve pontosabban az infravörös sugárzás. Lényegében minden test vagy anyaggal kitöltött térfogatelem
sugárzási kapcsolatban áll a környezetével, hiszen az elektromágneses sugárzás terjedéséhez
nem kell közvetítő közeg. A másik két mechanizmussal szemben ez mindig kétirányú:
dQ
= A (Φe − Φa ) ,
dt

(3.2)

ahol Φe illetve Φa az emittált (kisugárzott) és abszorbeált (elnyelt) energiafluxust jelöli. A
környezeti infravörös sugárzással kapcsolatos néhány alapvető tényről az előző fejezetben
már esett szó, itt további részleteket nem tárgyalunk.
A harmadik hőkiegyenlítő mechanizmus nagyon fontos szerepet játszik folyadékok és
gázok esetén. Ezekben a közegekben is lehet szerepe a hővezetésnek és hősugárzásnak, de
igen gyakran előfordul, hogy a diffúziós folyamat mellett makroszkopikus áramlás, konvekció
indul meg a rendszerben. Ennek oka a helyi felmelegedés. A jelenség kvalitatív szinten
könnyen érthető, csak a hőtágulási törvényt kell felidéznünk:
V (T ) = V0 (1 + α∆T ) ,

azaz ∆V = V (T ) − V0 = V0 α∆T ,

(3.3)

ahol α jelöli az adott közegre (gázra) jellemző térfogati hőtágulási együtthatót, mértékegysége
1/K, és ∆T = T −T0 a hőmérséklet változás. A (3.3) közelítés csak a rögzített T0 hőmérséklet
körüli szűk tartományban érvényes, s ezért α függ a T0 hőmérséklettől és a p0 nyomástól. A
hőtágulási együttható számértéke vízre 20 ◦ C -on és légköri nyomáson αvíz = 2, 1 × 10−4
1/K (1. táblázat), de pl. 80 ◦ C környékén ennek pontosan háromszorosa. Ezzel szemben
a levegő a szokásos környezeti hőmérsékletek tartományában ideális gáznak tekinthető,
melynek térfogati hőtágulási együtthatója sem az anyagi minőségtől, sem a nyomástól nem
függ, kifejezése, amint a 6.5 fejezetben levezetjük: αlevegő (T ) = 1/T . 20 ◦ C hőmérsékleten
αlevegő = 1/293 = 3, 4 × 10−3 1/K, 80 ◦ C környékén kisebb, csak 2, 8 × 10−3 1/K.
A melegedés hatására létrejövő csekély tágulás közvetlen következménye a sűrűség
csökkenése (a számunkra fontos folyamatok esetén az anyagmegmaradás mindig teljesül).
Ez egyszerűen felírható:
∆ρ =

m
m
m − m (1 + α∆T )
α∆T
−
=
= −ρ0
≈ −ρ0 α∆T ,
V (T ) V0
V0 (1 + α∆T )
1 + α∆T

www.tankonyvtar.hu

(3.4)

© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK

3.2. A HŐMÉRSÉKLETI KONVEKCIÓ ALAPJAI

33

itt m a tömeget, ∆ρ = ρ(T ) − ρ0 a ∆T hőmérséklet-növekedés hatására bekövetkező
sűrűségcsökkenést jelöli. Az utolsó lépésben felhasználtuk, hogy a növekmény kicsi,
α∆T  1, s ezért a nevező jó közelítéssel egységnyi. (A (3.4) összefüggés megegyezik
a (1.27) állapotegyenlettel, elhanyagolható szalinitásváltozás esetén. Ez mutatja, hogy kis
változásokra a folyadékok és gázok állapotegyenlete azonos, mindkettő leírható a hőtágulási
törvénnyel.)

3.3. ábra: Napsütéses, szélmentes időben gyakran alakul ki sík felszín fölött konvekciós cella (benne
termik), melynek tetején kumuluszfelhő képződhet.

A környezetünkben található nagy közegekben a melegedés soha nem homogén, akár
közeli helyek között is jelentős eltérések lehetnek. Az alsó légrétegek felfűtésénél például
meghatározó tényezők a talaj sugárzáselnyelő képessége (albedó), annak nedvességtartalma, a helyi felhőborítottság, az áramlás (szél) sebessége, és természetesen a napsugárzás
intenzitása. Nyaranta a frissen szántott földek vagy alacsony növényzettel takart mezők
fölött gyakran alakul ki a 3.3 ábrán vázolt helyzet, mikor a felszínközeli légréteg lokálisan
felmelegszik, környezetéhez képest sűrűsége lecsökken. Ekkor fellép az 1.2.4 fejezetben már
említett Ff nettó hidrosztatikai felhajtóerő (a kiszorított és a térfogatba zárt folyadék súlyának
különbsége) :
Ff = V (T )ρ0 g − V0 ρ0 g = ρ0 gV0 α∆T .
(3.5)
Ennek nagysága elegendő lehet egy felszálló áramlás megindításához. Itt feltételeztük, hogy a
környező térfogatban a sűrűség az eredeti ρ0 maradt. Az emelkedő levegő egy idő után lehűl,
sűrűsége megnő, így a mozgás iránya megfordul, kialakítva a jól ismert konvekciós cellát
vagy más néven termik oszlopot. Az emelkedő levegő egyre alacsonyabb hőmérséklete a
magasban akár a harmatpont alá is csökkenhet, így a felszálló áramlás által szállított vízpára
kicsapódhat, ami a jellegzetes kumuluszfelhők képződéséhez vezet (3.3 ábra). A hőmérsékleti
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konvekció nagyon hasonló egy tűzhelyre helyezett edényben levő vízben, egy tiszta vizű
sekély tóban, vagy akár a földköpeny alulról fűtött folyékony rétegeiben is.
Fizikai intuíciónk is azt sugallja, hogy tetszőlegesen gyenge alsó fűtés nem lehet elegendő
egy konvekciós áramlási cella kialakításához és fenntartásához. Valóban, ha az alsó hőmérséklet csak nagyon kis mértékben haladja meg a felső értéket, külső zavar hiányában a gázvagy folyadékréteg nyugalomban marad, a hőmérsékleti kiegyenlítődés pedig hővezetéssel
történik a (3.1) egyenletnek megfelelően.
A folyadékréteg nyugalmi helyzetét két tényező biztosítja csekély hőmérsékleti különbség
esetén. Az egyik a belső súrlódás, más néven viszkozitás. Ennek mérőszáma egy anyagi
minőségtől és hőmérséklettől függő η dinamikai viszkozitás. (Nyomásfüggése lényegében
elhanyagolható, mértékegysége [η] = N·s·m−2 = kg·m−1 ·s−1 = Pa·s.) A másik akadályozó
tényező a hővezetésből adódik, azaz ha a térfogatelem túl gyorsan hűl le, az emelkedés nem
maradhat tartós. Ez szintén egy anyagi minőségtől függő állandó, a κ = k · (ρ0 · cp )−1
hődiffúziós együttható függvénye, ahol ρ0 a sűrűség, cp az állandó nyomáson mért fajhő,
k pedig a (3.1) egyenletben definiált hővezetési állandó, és a mértékegység (diffúziós
állandónak megfelelően) [κ] = m2 ·s−1 . Vegyük észre, hogy κ · η mértékegysége Newton,
azaz ez erő jellegű mennyiség. A H vastagságú folyadékrétegben a H 3 térfogattal való
osztás után kapott κ · η/H 3 mennyiség tekinthető a hővezetés által kialakított áramlásra
térfogategységenként ható viszkózus erőnek.

3.4. ábra: A konvektív felhők, a kumulusz (Cu) és a kumulonimbusz (Cb) sematikus összehasonlítása.

A hőmérsékleti konvekcióval kapcsolatos számtalan kísérlet egyik fő eredménye, hogy
az áramlás akkor indul be és marad fenn tartósan, ha a szállított energia meghaladja a belső
súrlódás miatt bekövetkező energiaveszteséget. Ezt a viszonyt fejezi ki az úgynevezett
Rayleigh-szám (Ra), amely felfogható a V0 nagyságú elemi térfogatra ható két erő, a (3.5)
egyenlettel definiált nettó felhajtóerő, és a viszkozitással kapcsolatos κ · ηV0 /H 3 fékező erő
www.tankonyvtar.hu
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hányadosaként:
Ra =

ρ0 gV0 α∆T
gα∆T H 3
=
.
κηV0 /H 3
νκ

(3.6)

Itt a második alakban felhasználtuk, hogy η/ρ0 = ν az úgynevezett kinematikai viszkozitás
(a levegőre vonatkozó α, ν, κ értékek megtalálhatók az 1. táblázatban).
A tapasztalat szerint konvekció az Ra Rayleigh-szám egy kritikus Rac értéke fölött indul
be. Különböző elrendezések esetén az Rac kritikus Rayleigh- szám értéke más és más, pl. két
merev lap közé zárt, alulról fűtött közeg esetén Rac ≈ 1700, míg a szabad felszín megkönnyíti
a konvekció kialakulását, mert ekkor Rac ≈ 1100. Ha kiszámítjuk a Rayleigh-szám értéket
egy H = 1 km magas, alul csak 1 fokkal melegebb (∆T = 1 K) légrétegre, akkor az 1.
táblázat adatai használva azt kapjuk, hogy Ra = 1017 . Ez az érték sok-sok nagyságrenddel a
kritikus érték fölött van, ami arra utal, hogy a konvekció az alul melegebb légkörben szinte
mindig beindul.

3.5. ábra: Konvektív felhők a Csendes-óceán déli részén, űrrepülőgépről készült felvételen. A
kumulonimbuszok felső, üllős része kirajzolja a troposzféra felső határát (Google: gpw-200702-92NASA).

A konvektív felhőknek alapvetően két különböző fajtája van, a korábban már említett
kumulusz (Cu) (3.3 ábra) mellett igen erős konvekció esetén kumulonimbusz (Cb) alakul
ki. A felhőalapot mindkét esetben a kondenzációs szint határozza meg (3.4 ábra). A
kumuluszokat szokás jóidőfelhőnek nevezni, általában nem járnak csapadékkal, s mindössze
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100 m – 1 km magasak. A kumulonimbuszok zivatarfelhők. Bennük a feláramlás olyan erős,
hogy tetejük elérheti a tropopauzát is, sőt azon túl is nyúlhat. A levegő bennük annyira lehűl,
hogy felső részükben, ahol a szélnyírás az ún. üllőt létrehozza, jégkristályok képződnek (3.5
ábra). A szubtópusi vidékek leáramlási inverziója (1.2.6 fejezet) a feláramlást gátolja, ezért
ott az uralkodó felhőtípus a kumulusz. Az Egyenlítő mentén az amúgy is jelenlevő átlagos
feláramlás a kumulonimbuszokat segíti: az 1.1 ábrán látható nagy vízgőz koncentráció a
kumulonimbuszokból adódik.

3.3. A globális légkörzés cellás szerkezete
A hőmérsékleti konvekció jó kiindulási alap ahhoz, hogy a légkör alapvető áramlási rendszeréről átfogó képet alkothassunk. Esett szó a beeső napsugárzás egyenetlen földrajzi
eloszlásáról, mely határozott maximummal rendelkezik az egyenlítői övezetben (3.1 ábra).
Itt a felmelegedés olyan intenzív, hogy a felszálló mozgás során az alsó légrétegek 15–17 km
magasságig is emelkedhetnek. Eközben a hőmérséklet csökkenése miatt a szállított vízpára
kicsapódik, intenzív felhőképződést okozva. A fázisátmenet során felszabaduló látens hő
a környező térfogatban még további melegedést okoz, ami még nagyobb magasságokba
„hajtja” a felszálló levegőt. Ebben a trópusi földrajzi övezetre a forróság mellett jellemző
a napi rendszerességgel bekövetkező intenzív eső, és a gyenge vízszintes légmozgás.

3.6. ábra: (a) Ha a Föld nem forogna, a besugárzás egyenetlensége (az ún. differenciális melegítés)
miatt az Egyenlítő és a sarkok között csak egy-egy konvekciós cella képződne. (b) A forgás és az
atmoszféra sekélysége miatt féltekénként három konvekciós cella alakul ki, magyarázat a szövegben.

A felszálló légtömegek emelkedési magasságát a troposzféra inverziós rétege korlátozza
(1.2.6 fejezet). A tropopauza tehát a függőleges irányú áramlást erősen fékezi, azaz a levegő
mozgásiránya kényszerűen eltér észak, illetve dél felé. A magasban a sarkvidékek felé
történő áramlás során a hőmérséklet egyre csökken, a sűrűség pedig növekszik. Ha a Föld
www.tankonyvtar.hu

© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK

3.3. A GLOBÁLIS LÉGKÖRZÉS CELLÁS SZERKEZETE

37

nem forogna, vagy néhány egyéb paraméter (pl. a troposzféra vastagsága, vagy hővezetési
tulajdonságok) megfelelő értékű lenne, akár a 3.6a ábrán látható egyszerű kétcellás áramlási
rendszer is felépülhetne: az Egyenlítő környékén felszálló levegő a magasban a pólusokig
vándorolna, ahol a felszínre süllyedve visszaáramolna az Egyenlítő irányába. Az uralkodó
felszín közeli széljárás az északi féltekén északias, a délin pedig délies lenne. A nagyon
lassan, 243 (földi) nap periódusidővel forgó Vénusz bolygó légkörzése ezért valóban a 3.6a
ábrához hasonló szerkezetű.
A Föld azonban (a rajta kialakuló áramlatokhoz képest) meglehetősen gyorsan forog
tengelye körül (l. 8.1 fejezet). A forgás periódusideje néhány perccel rövidebb, mint egy
teljes nap (l. szökőév), számértéke TF = 1/(23h 56m 4s), azaz szögsebessége
Ω=

2π
= 7, 292 × 10−5
TF

1/s.

(3.7)

Ez igen kicsinek tűnhet, mégis, egy űrben nyugvó megfigyelőhöz képest, Budapest földrajzi
szélességén a (keletre irányuló) kerületi sebesség kb. 1140 km/h.
A 7.5 fejezetben részletesen megvizsgáljuk, hogy a Föld forgása miként módosítja a
testek, illetve folytonos közegek mozgását leíró mechanikai egyenleteket egy felszínhez
rögzített, együtt forgó megfigyelő számára. (Erre praktikus okokból van szükség, ugyanis
légköri megfigyeléseink, méréseink túlnyomó többsége a Földhöz rögzített mérőállomásokon
történik.) Előzetesen annyit jegyezzünk meg, hogy a mechanikai egyenletekben megjelenik
két tehetetlenségi erő, a centrifugális és a Coriolis-erő. Az előbbi minden testre vagy
anyaggal kitöltött térfogatelemre hat, ám nagysága olyan kicsi az eredő gravitációs erőhöz
képest, hogy az áramlások leírásánál általában elhanyagolható. Az utóbbi, a Coriolis-erő
csak a felszínhez képest mozgó objektumokra hat, viszont a számunkra érdekes nagy skálákon
ez válik meghatározó jelentőségűvé, olyannyira, hogy amint látni fogjuk, egész időjárásunk
kialakításának döntő tényezője. A Coriolis-erő minden felszínt követő, azaz vízszintes
mozgást eltéríteni igyekszik, az északi féltekén a mozgásirányra merőlegesen jobbra, míg
a déli félgömbön balra1 .
Térjünk vissza az Egyenlítő környéki erős feláramlásra. A magasban a tropopauzába
ütköző légtömegek csak északra és délre folytathatják mozgásukat, ám a Coriolis-erő mindkét
induló áramlást a magasban kelet felé téríti el. A mozgás során a hőmérséklet folyamatosan
csökken, így aztán egyik féltekén sem jutnak messzebbre a légtömegek, mint a ±30◦ földrajzi
szélességek (térítő-körök), ahol leszálló mozgás indul. Az így formálódó gigantikus konvekciós cella záródásához a felszín közelében az Egyenlítő felé irányuló áramlás szükséges, amit
a Coriolis-erő szintén eltérít, csak most nyugati irányba. Így alakul ki az Egyenlítő környékén
a felszíni keleti passzátszelek övezete, illetve a 3.6b illetve 3.7 ábrán látható egy-egy Hadleycella (első leírójáról elnevezve).
Ezzel ellentétes hajtóerő alakítja ki a két sarki cellát. Itt a felszíni erős hűtés miatt a sarkok
fölött leszálló áramlás dominál, a felszínre érkező légtömegek az Egyenlítő felé indulnak.
1

Az, hogy a Coriolis-erő mint vektor is gyakorlatilag a vízszintes síkban hat, közelítés, mely csak az
atmoszféra és óceánok relatív lassú áramlásaira érvényes. Általában még vízszintes mozgások esetén is van
a Coriolis-erőnek függőleges komponense. Egy kilőtt ágyúgolyó vagy rakéta esetén – földrajzi helytől és
mozgásiránytól függően – függőleges (vertikális) irányú eltérítéssel is számolni kell (l. Eötvös-hatás, 7.6
fejezet).
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3.7. ábra: A cellás áramlási rendszer észak–déli (meridionális) metszetének vázlata. A 30◦ és 60◦
északi szélességi fokoknál zöld szín jelöli a sarki, illetve a szubtrópusi jetet. A sarki cellát a Ferrelcellától elválasztó felület a sarki vagy poláris front.

A Coriolis-erő eltérítő hatása miatt itt is keleties szelek uralkodnak, miközben a fokozatos
melegedés a sűrűség csökkenését okozza. A sarkokról induló levegő sem juthat az Egyenlítő
közelébe, a ±60◦ földrajzi szélességek környékén (sarkkörök) felszálló mozgás kezdődik. A
tropopauza, ami itt csak a 8–10 km magasságban található, ugyanúgy „fedőként” működik
mint az Egyenlítő környékén, azaz a magasban a felszínihez képest ellentétes irányú áramlást
kényszerít ki.
A vázolt közvetlen gerjesztésű Hadley- és sarki cellák közrezárnak egy-egy közvetett
gerjesztésű, gyakran Ferrel-cella néven emlegetett áramlási rendszert. Ezen köztes sávban
a mozgást elsősorban a két elsődleges cella kényszeríti ki, ugyanis itt jelentős meridionális
hőmérsékletkülönbség vagy egyéb hajtóerő nem azonosítható. Ennek megfelelően a 3.6b
illetve 3.7 ábrák igen egyszerűsített képet tükröznek, ugyanis a Ferrel-cella felső ága
valójában nem létezik. Egy zárt konvekciós cellával ugyanis a magasban keleties szelek
lennének összhangban, ezzel szemben az áramlás mindkét féltekén inkább nyugatias (3.8
ábra), nem is beszélve a 3.7 ábrán feltüntetett sarki és szubtrópusi jet kiugróan erős nyugati
szeleiről. A felszín közelében mérhető nyugati szelek jellege is eltér az egyenlítői illetve
sarki keleti passzátszelekétől. Míg ez utóbbiak igen stabil áramlási iránnyal és erősséggel
jellemezhetőek, a közepes szélességi fokok széljárását a pillanatnyi időjárási helyzet erősen
befolyásolja, mind az irány, mind a szélsebesség tekintetében (l. 9.5 fejezet).

3.4. Felszíni szélrendszer, szélenergia
A 3.2 ábrán jól látható, hogy az egyenlítői övezetből a pólusok felé irányuló energiatranszport
legnagyobb része a légköri áramlási rendszerek közvetítésével zajlik. Az emberiség előtt
álló egyik nagy (és egyre sürgetőbb) kihívás a fosszilis energiahordozók kiváltása, ebben
várhatóan meghatározó szerepet játszik majd a légköri mozgások kinetikus energiájának
www.tankonyvtar.hu
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3.8. ábra: Éves átlagos hosszúsági körökkel párhuzamos (zonális irányú) szélsebesség a földrajzi
szélesség és a magasság függvényében. A zöldes területek (folytonos kontúrvonalak) nyugati, míg a
rózsaszínes (szaggatott kontúrok) keleti irányú szelet jelölnek. Az ábrán csak két zonális szélerősség
maximumot látunk, a ±30 fokos szélességi körök környékén, melyek a szubtrópusi jet-nek felelnek
meg. A poláris jet-ek itt nem jelennek meg, azok ugyanis a sarki frontokkal együtt nagy amplitúdójú
rezgőmozgást végeznek, s ezért a hosszú idejű átlagban elmosódnak. (Forrás: [17])

„megcsapolása”. A jelenlegi technológiák a felszínközeli szélenergia hasznosítását teszik
lehetővé, vegyük ezért röviden szemügyre ezt az áramlási régiót.
A 3.6b és 3.7 ábrákon látható sematikus áramlási kép a sokkal komplikáltabb valós viszonyokat csak igen nagy vonalakban jellemzi. Az előző szakasz végén már utaltunk arra, hogy
a közepes földrajzi szélességek időjárása (ennek megfelelően a szélmező) igen szeszélyesen
változik, az évszakos átlagos ingadozásnál is nagyobb változékonyságot mutatva. Ennek
elsődleges oka az, hogy a sarki cellák Egyenlítő felé eső széle, a poláris front igen instabil,
a 40◦ –60◦ közé eső sávban hullámzó mozgás mellett (l. 9.5 fejezet) állandóan változtatja
pozícióját. A nagy amplitúdójú kilengések mellett gyakran hatalmas örvények szakadnak
le a poláris frontról, az időjárási előrejelzésekből jól ismert mérsékelt égövi ciklonok és
anticiklonok előfutárai. Ennek is köszönhető, hogy a 3.9 ábrán látható átlagos felszíni
szeleket feltüntető térképen az ideális viselkedés jobbára a nyílt óceánok felett figyelhető
csak meg.
A 3.9 térképen (és a csatolt animáción) szembeötlő módon látszik, hogy a szilárd felszín
milyen erősen fékezi az alacsony szintű légköri áramlásokat. Ennek oka az érdes, szeldelt
felületek mentén fellépő jelentős súrlódás, illetve a száraz vagy növényzettel borított talaj
magas abszorbciós állandója. A lokális felmelegedés a 3.2 szakaszban leírtaknak megfelelően
függőleges irányú mozgásokat gerjeszt, ami mintegy „szétzilálja” a vízszintes szélmezőket.
A szilárd felszínnel határos planetáris határrétegben az ū átlagos vízszintes szélsebesség
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3.9. ábra: Globális felszínközeli (10 m-es magasságban mért) szélerősség az 1991–1995 közötti
időszak adatainak átlagolása alapján. A színkódok a sebességek abszolút értékét jellemzik. (Forrás:
[7])

3.10. ábra: 1. animáció
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z magasságtól függő változását egy félempirikus logaritmikus profillal szokták közelítően
jellemezni:
(
)
u∗
z−d
ū(z) =
ln
,
(3.8)
κ
z0
ahol az u∗ paraméter az ún. súrlódási sebesség, κ a Kármán-féle konstans (0, 41), d a kiszorítási rétegvastagság és z0 az érdességi paraméter. A d kiszorítási rétegvastagság az a szint,
ahol a szélsebesség nullára csökken a talaj felett, ez nyilván csak magas felszíni akadályok
esetén értelmezhető. Nagysága az átlagos akadályméret kétharmada körüli, például egy 30 m
magas erdőben 20 m értékű. A z0 érdességi paraméter a felszín „durvaságának” mérőszáma,
sima vízfelület esetén nagysága 100–200 mikron (0,0001–0,0002 m), füves mező felett 2–3
cm, bokros vagy erdős felszínen 0,5–1,0 m.
Manapság sokat hallani a fosszilis energiahordozók készleteinek várható kimerüléséről,
és a szükségletet kielégíteni hivatott alternatív forrásokról. Ezen belül is kiemelt szerepet
szánnak a szélenergia hasznosításának, ezért érdemes erről a kérdésről néhány szót ejteni.
A szélenergia kiaknázásának fizikai alapjai egyszerűek. Egységnyi térfogatú áramló
légtömeg kinetikus energiája Ek = ρ0 u2 /2, ahol ρ0 a sűrűség és u a vízszintes áramlási
sebesség nagysága. Ha egy szélkerék lapátjai által súrolt terület A, a légtömeg teljes áramlási
teljesítménye (egységnyi idő alatt végzett maximális munka) P = %Au3 /2, hiszen egységnyi
idő alatt Au térfogatú légtömeg halad át az A felületen. Ezt a teljesítményt nem lehet
maradéktalanul hasznosítani (nincs olyan turbina, amely mögött az áramlás teljesen leállna),
az elvi határ az ún. Betz-féle limit (∼59,3%). A gyakorlatban persze ez sem érhető
el, mindenesetre a mérnöki csúcsteljesítményt reprezentáló modern konstrukciók alig pár
százalékkal maradnak el az abszolút elvi korláttól.
Manapság villamosenergia-termelésre majdnem kizárólag a három lapátos szélkerekeket
használják. Ez egy technológiai optimalizáció eredménye, melynek célja éppen a hatásfok
maximalizálása volt. A szélenergia-hasznosítás mechanikai hatásfoka annál nagyobb, minél
jobban közelít a lapátok csúcssebessége a szélsebességhez, ez pedig minél kisebb lapátszámmal érhető el (valóban teszteltek egyetlen lapátos szélkerekeket is). A forgatónyomaték
viszont a lapátszámmal együtt nő, ezért használják pl. vízszivattyúzásra a soklapátos, lassú
szélkerekeket mind a mai napig.
A szélerőművi energiatermelés legnagyobb problémája, hogy maga az erőforrás rendkívül
megbízhatatlan, a szél néha fúj, néha (hazánkban többnyire) nem. Az ingadozások rövid időtartamok alatt is rendkívül nagyok lehetnek (turbulencia), és rendkívül nehezen jelezhetőek
előre. A szélsebesség értékek adott helyen erősen aszimmetrikus gyakoriságeloszlást mutatnak, egy példa látható a 3.11a ábra hisztogramján (3 év turbinatorony mérései Mosonszolnok
közelében).
A modern turbinák teljesítménygörbéi (elektromos kimenő teljesítmény a szélsebesség
függvényében) nagyon hasonlóak ahhoz, mint amit a kék vonal illusztrál ugyanezen a
grafikonon (3.11a ábra). A generátorok meghajtásához szükséges minimális szélsebesség
(„cut-in” érték) általában 3,5–5 m/s (10–18 km/h), e fölött a kimenő teljesítmény a szélsebesség közel harmadik hatványával nő. 11–13 m/s körül szükséges az aktív turbinakontroll
bekapcsolása, amit a lapátok hajlásszögének változtatásával érnek el. Ebben a tartományban
a kimenő elektromos teljesítmény egy konstans érték körül (példánkban 620 kW) ingadozik.
Túlságosan erős szélben a lapátokat és a tornyot is kritikus mechanikai terhelés érheti,
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3.11. ábra: (a) Egy Enercon E–40 típusú turbina gondola-magasságában (65 m) mért szélsebesség
értékek normált hisztogramja (10 perces átlagok, 3 üzemév adatai), valamint teljesítménygörbéje (kék
vonal, jobb oldali skála). (b) Kimenő elektromos teljesítmény egy heti mért idősora (10 perces átlagok,
2004 első hete) ugyanezen turbinánál. Három év kapacitásfaktorai: 20,76%, 22,33%, 20,27%.

ezért biztonsági okok miatt 25 m/s sebesség körül („cut-out” érték) a turbinákat leállítják.
A 3.11a ábra kék görbéje mutatja, hogy az alacsony átlagos szélsebességű helyeken az
elektromos teljesítmény nem egyszerűen csak elmarad a névértéktől, hanem a természetes
sebességingadozások a teljesítménygörbe plató előtti nemlineáris szakasza miatt extrém
fluktuációkat produkálnak a teljesítményben. Ettől függetlenül is egy szélturbina elektromos
teljesítménye folyamatosan ingadozik a nulla és a névérték között. Példaként bemutatjuk a
már említett erőmű egy heti kimenő adatsorát a 3.11b ábra grafikonján.
A szélturbinák hasznosságának is fontos mérőszáma a kapacitásfaktor, ami a hosszú
idejű átlagos kimenő teljesítmény és a névleges teljesítmény hányadosa. Kivételesen jó
széljárású helyeken (parttól távol, a nyílt vizeken) a kapacitás faktor meghaladhatja a
40%-ot, 33-35% fölött egy szélturbina igen jó teljesítményűnek számít, nálunk a legjobb
helyeken és legjobb években sem igen haladta meg a 25%-os szintet egyetlen szélerőmű sem.
(Összehasonlításképpen, a fosszilis vagy nukleáris tüzelőanyaggal működő alaperőművek
szokásos kapacitásfaktora 95-99%.)
A turbinák teljesítményében fellépő ingadozások csökkentésének bevált módja több
generátor kimenetének összegzése, azaz szélfarmok telepítése. Ez igen jól működik a másodperces, perces időskálákon, de hosszabb intervallumban a szélfarmoknál sem kerülhetőek
el a szélcsendes időszakok kiesései. Az uralkodó elképzelés szerint azonban ezek a kiesések
is kiküszöbölhetőek, ha elegendően nagy terület összegzett teljesítményét vesszük alapul
(„valahol mindig fúj a szél”). A magyarországi szélmező statisztikai vizsgálata [11, 12]
egyértelműen arra utal, hogy a térbeli korreláltság igen erős, a karakterisztikus korrelációs
hossz 300–400 km. Ez azt jelenti, hogy csekély annak a valószínűsége, hogy az ország
különböző részein alapvetően eltérő szélviszonyok uralkodjanak, ha ilyenek fellépnek (pl.
erős hidegfrontok átvonulása esetén), időtartamuk meglehetősen rövid (fél vagy egy nap).
Ezért az ország teljes területéről összegzett szélerőművi teljesítmény is gyakran nulla vagy
közel nulla (emlékeztetőül: a generátorok nem termelnek 10 km/h szélsebesség alatt, ilyenkor
a lapátkerekek üresjáratban forognak).
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4. fejezet
Óceáni transzportfolyamatok
A világtengerek áramlási jelenségei teljesen eltérő távolság- és időskálákon zajlanak, itt a
globális óceáni medencéket átívelő cirkulációval foglalkozunk. Sokféle hatás gerjeszti az
óceáni víztömegek mozgását: a Hold és a Nap gravitációs vonzása (az árapályerők), a tengerszinten mért légnyomás horizontális gradiensei, a szélnyírási erők, vagy a vízszintes hőmérsékleti illetve sótartalom-különbségek (az alábbi animáción egy ilyen példa látható). Mivel
az árapályerők szigorúan periodikusan váltakoznak és gyorsan (fél napos periodicitással),
hatásuk a globális áramlásokra nézve elhanyagolható. A légnyomáskülönbségből származó
szélnyírás és a sűrűségkülönbségből adódó erők azonban külön figyelmet érdemelnek.

4.1. ábra: 2. animáció
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4.1. Szél hajtotta óceáni áramlások
A szél a tengerek felszínére súrlódási erőhatást fejt ki, ami mozgásba hozza a legfelső réteget.
A szélnyírási feszültség (a felületegységre eső, a felülettel párhuzamos erő) nagyságát
közelíthetjük a
τ0 = CD ρlevegő u210 ,
(4.1)
összefüggéssel, ahol ρlevegő = 1, 2 kg/m3 a levegő közepes sűrűsége, u10 a 10 m magasságban
mért vízszintes szélsebesség, és CD = 6 · 10−4 egy empirikus súrlódási együttható. (A
felszín fölötti 10 m-es magasság túl nagynak tűnhet, de ez a szabványos mérési szint egy
meteorológiai állomáson.)
Egy széllökés hatására meglóduló folyadékelem első közelítésben tehetetlenségi mozgást
fog végezni. Inerciarendszerben ez egyenes vonalú, egyenletes mozgás lenne, ám a forgó
Földön a Coriolis-erő hatását nem lehet kikerülni. Ahogy a 3.3 szakaszban leírtuk, a
Coriolis-erő az északi féltekén a mozgásirányra merőlegesen, jobb kéz felé hat. Ennek
eredménye álló közegben egy anticiklonális (az északi féltekén az óramutatóval megegyező
körüljárású) tehetetlenségi körmozgás, amely az egyik leggyakoribb mozgásforma a felszíni
rétegekben (fizikai leírása a 7.6 fejezetben). Tiszta formában, zárt körpálya mentén ritkán
fordul elő, mert a vizek átlagos áramlása hozzádódik a körmozgásból származó sebességhez.
Óceáni nyomjelző bóják sodródási pályáin könnyű észrevenni a tehetetlenségi körmozgást a
háttéráramlás mellett (4.2 ábra).

4.2. ábra: 15 m mélységben sodródó bóják trajektóriái a Csendes-óceán északi medencéjében, 1987.
októberi mérés adatai alapján.
(Forrás: http://oceanworld.tamu.edu/resources/ocng_textbook).

Ha a sodródás egy rövid idejű széllökés hatására indul, további hajtóerő hiányában a
körmozgás pár nap alatt lecseng (4.2 ábra). Számos óceáni övezetben azonban a felszínközeli
szél azonos irányban, szinte állandó erősséggel fúj (3.9 és 4.3 ábrák), ami a víz csekély
viszkozitása miatt nagy skálájú, globális áramlási rendszereket hoz létre. Érdemes azonban
észrevenni, hogy a súrlódási erő közvetítette csatolás igen alacsony hatásfokú [a (4.1)
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4.3. ábra: Jellemző globális szélnyírási feszültség földrajzi eloszlása január hónapban. A piros szín
a 0,1 N/m2 -nél nagyobb vektorokat emeli ki. Az ábráról leolvasható, hogy a szélnyírási vektorok nagy
hurkokat, „örvényeket” alkotnak (l. 9.3 fejezet). (Forrás: http://www.mpcfaculty.net/alfred_
hochstaedter/)

egyenletben CD ezred nagyságrendű szorzótényező]. A megfigyelések szerint a víz áramlási
sebessége mindössze a szélsebesség 3–4%-a, és a mélyben is gyorsan, néhányszor tíz méteres
rétegben lecseng.
Fontossága miatt nem lehet eleget ismételni, hogy óceáni medence méretű skálákon a
Föld forgását mindig figyelembe kell venni. A felszíni τ0 szélnyírási feszültség, valamint
a súrlódási- és Coriolis-erő együttes hatása az óceánok felszíni rétegeiben is szokatlan
áramlási jelenségekhez vezet. A fizikai részletek a 9.2. fejezetben kerülnek sorra, előzetesen
megemlítünk néhány fontos tapasztalati tényt.
A híres sarkutazó, Fridtjof Nansen jegyezte fel 1893-as expedíciója során, hogy a
jéghegyek nem a széllel megegyező irányban, hanem attól 20–40 fokkal jobbra sodródnak. A
magyarázatot Walfrid Ekman adta meg 1902-ben benyújtott doktori értekezésében. Elmélete
nemcsak az óceánok, hanem a szilárd felszín fölött elhelyezkedő planetáris határréteg
sebességviszonyait is leírja. Mindkét határrétegben igaz, a Coriolis-erő jelenlétének érdekes
következményeként, hogy a szél, illetve a tengervíz áramlási sebessége és iránya is függ
a felszíntől mért távolságtól. További érdekesség, melyre még szintén visszatérünk, hogy
az óceáni határrétegben a felszíni víztömegek áthelyeződésének irányába mutató eredő
transzport vektor, az ún. Ekman-transzport eltér a szélnyírás irányától. Ideális esetben
ez a transzport vektor a felszíni szélnyírás vektorra merőleges, az északi féltekén jobbra,
a délin balra mutat. Ezen a ponton azt érdemes megjegyezni, hogy az óceáni áramlások
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4.4. ábra: A felszíni szélnyírás által hajtott óceáni köráramok (piros-fekete-kék színek egyre hidegebb
áramlatokat jelölnek). 1: Észak-atlanti-, 2: Dél-atlanti-,
3: Észak-csendes-óceáni-, 4: Dél-csendes-óceáni-, 5: Indiai-óceáni-köráram, 6: Antarktisz körüli
áramlat. (Forrás: http://en.wikipedia.org/)

4.5. ábra: 3. animáció

nem követik az uralkodó szélirányokat, a Föld forgása ebben az esetben is alapvető módosító
tényezőként jelentkezik. Hétköznapi tapasztalatunk szerint a folyadék ugyanis arra mozog,
amerre nyomjuk (a nyomáscsökkenés irányába), az óceáni vizek és a légtömegek azonban
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nagy skálán nem követik ezt a szabályt, mely csak akkor érvényes, ha a Coriolis-erő
elhanyagolható.
A 4.4 ábra mutatja a szél hajtotta óceáni áramlási rendszer vázlatát, melyen a legnagyobb
felszíni köráramok (angolul gyre) megjelennek. Az Antarktisz körüli áramlat1 kivételével
mindegyikre jellemző az anticiklonális forgási irány, és az a tendencia, hogy majdnem a teljes
rendelkezésre álló medencét kitöltik. Ezek a nagy köráramok közvetlen hajtásúak, azaz a
légkör cellás áramlási rendszere (passzátszelek) a fő gerjesztő erő. A 4.4 ábra (és a csatolt
animáció) is feltüntet néhány kisebb, gyengébb, közvetett köráramot (pl. egyenlítői és az
antarktiszi ellenáramlások), ezeket jobbára a közvetlen cirkuláció hajtja.

φ

λ
4.6. ábra: Bal oldali kép: Nyugati peremáramlat és a gyenge keleti peremáramlat sematikus képe
az északi féltekén (magyarázat a szövegben). Jobb oldali kép: A Csendes-óceán nyugati peremén,
Japán partjai mellett elhaladó Kurosio-áramlat áramlási sebessége (fekete vektorok). A színkódolás
a tengerfelszín hőmérsékletét (see surface temperature, SST) jelzi.

A 4.4 ábrán ugyan nincsen ábrázolva, ám fontos tény, hogy a fő köráramok erősen
aszimmetrikus sebességi mezővel jellemezhetők. Mindegyik óceáni medence nyugati peremén (féltekétől függetlenül) megfigyelhető az áramlások felerősödése és mélyebb szintekre
való kiterjedése. Ennek oka a földfelszín görbültsége, azaz a Föld gömb alakja. A 7.6
szakaszban ismertetésre kerülő megfontolások szerint a Coriolis-hatás nagysága függ az
Egyenlítőtől való távolságtól (az Egyenlítőn nulla, a sarkokon maximális). Szigorúan véve
ez csak a felszínt követő, vízszintes mozgásokra teljesül, ám ezek dominálják a globális
transzportfolyamatokat is. A görbületi hatás miatt tehát az Egyenlítőtől távolabbi területeken
a Coriolis-erő eltérítő hatása sokkal erősebb, mint a trópusokon. Emiatt a nyugatias szelek
által hajtott felszíni áramlás lényegesen korábban visszakanyarodik az Egyenlítő irányába,
mint a szemben haladó, keleti passzátszelek által hajtott oldalon. Így azután a nyugatra
sodródó víztömegek csekély kanyarodás mellett beleütköznek a medencék nyugati peremébe,
ahol feltorlódnak, és az összenyomhatatlanság miatt fel is gyorsulnak. Ezt az aszimmetriát ábrázolja a 4.6 ábra baloldali vázlata: az óceáni medencék keleti oldalán a délre áramló, sekély
rétegben elterülő víztömegek teljes vízhozama megegyezik a nyugati peremen feltorlódott
és felerősödött áraméval. A 4.6 ábra jobb oldala az Észak-csendes-óceáni-köráram nyugati
1

Földrajzi neve: Nyugati szél áramlás.
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oldalán található Kurosio-áramlatot mutatja be.

4.2. A Nagy Óceáni Szállítószalag
Az előző szakaszban tárgyalt szél hajtotta áramlások a felszín közeli rétegekre korlátozódnak,
mélységi hatásuk igen csekély. A modern óceanográfiai észlelések azonban egyöntetűen arra
utalnak, hogy a világtengerek teljes víztömege mozgásban van, bár a fenék közelében ez
igen lassú áramlást jelent. A felszín alatti áramlások összefoglaló neve termohalin vízkörzés,
a szó első fele (termo-) a hőmérsékleti, második része (-halin) a sótartalom különbségekre
utal. Ahogy az 1. fejezetben említettük, sztatikus egyensúlyi állapot sem a légkörben
sem a hidroszférában nem valósulhat meg (pl. a besugárzás egyenetlensége vagy a Föld
forgása miatt), az óceánok esetében ráadásul a sótartalom még egy változóval bővíti az
állapotváltozók listáját.

4.7. ábra: A világóceán fő mélységi áramlási rendszerének vázlata. Jelölések: piros vonal, felszíni
áram; világoskék, köztes áram; sötétkék, mélységi áram; sárgás ellipszis, mélységi víz képződés;
L, Labrador-tenger; N, Északi-tenger; W, Weddel-tenger; R, Ross-tenger; ACC, Antarktisz körüli
áramlat. (Forrás: [13])

A tengeri áramlatok globális feltérképezése során vált ismertté, hogy a felszíni áramlások
nem mindenhol alkotnak zárt hurkokat. Legalább négy olyan földrajzi övezetet azonosítottak
(4.7 ábra), ahol ún. mélységi vízképződés figyelhető meg, azaz a felszíni áramok alábuknak.
(Ez elképzelhető egy gigantikus „kádlefolyóként”, de az alábukás egy kiterjedt, mintegy
100 km átmérőjű területen zajlik nagyon lassú függőleges sebességgel, ráadásul mind az
intenzitás, mind a földrajzi hely évről évre dinamikusan változik, vándorol.) Az azonban
bizonyos, hogy leszálló mozgás csak akkor lehetséges, ha a sűrűségviszonyok ezt lehetővé
teszik. A másik fontos következmény, hogy a víz összenyomhatatlansága miatt felszálló
áramlásnak is jelen kell lennie, azaz a teljes óceáni áramrendszer, az ún. Nagy Óceáni
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4.8. ábra: Az Atlanti-óceán dél-északi (meridionális) átlagos áramlási rendszereinek vázlata. (A
metszet tehát nem egy hosszúsági kör mentén készült.) A felszínen a szél és a víz sűrűségkülönbsége
hajtja a felső réteget délről északra, ami az északi pólus környékén alábukik, és kialakítja 2–3
km mélyen a lassú ellenáramlást. A feláramlást a lassú melegedés mellett a déli pólus környéki
szélrendszer hajtja. (Forrás: [4])

Szállítószalag, szükségképpen egy eléggé komplex, a mai napig sem teljesen ismert, zárt
hurokrendszert alkot (4.7 ábra).
Az 1.4 szakaszban említett versengő hatások, a hőmérséklet és a sótartalom együttesen
határozzák meg egy térfogatelem sűrűségét. Minthogy az óceáni medencék lényegében
létrejöttük óta összefüggőek, a keverési folyamatok erősen homogenizálták a víztömegek
döntő részét, különösen a só-koncentráció tekintetében. A felszín alatti rétegeket nagyjából
három csoportra oszthatjuk a mélység függvényében. A teljes térfogat több mint 75%a tekinthető mélységi víznek (a felszíntől 2 km vagy nagyobb távolságban), melynek
hőmérséklete 1–5 ◦ C, sótartalma pedig 34–35 PSU. Biztosak lehetünk abban, hogy ez a hideg,
fenékközeli víztömeg sarkvidéki eredetű, mert a felszíni jól kevert réteg átlagos hőmérséklete
nagyjából 17,5 ◦ C. Ennél kisebb sűrűségű köztes réteg helyezkedik el a felszín alatti 1–2 km
között, melynek hőmérséklete szélesebb tartományon ingadozik, ám sótartalma nem nagyon
különböző (5–12 ◦ C, 34–35 PSU). A felszíni keveredési réteg alatt (l. 1.17 ábra), legfeljebb 1
km mélységig, a termoklin zónában egy még alacsonyabb sűrűségű víztömeg terül el, ennek
hőmérséklete 5–20 ◦ C, sótartalma pedig 34–37 PSU.
A termohalin cirkuláció az óceáni áramlások sűrűségkülönbségek által hajtott része,
melynek lényege néhány pontban összefoglalható. Bár mélységi vízképződés több helyen
is előfordul (4.7 ábra), intenzitása az Atlanti-óceánban messze a legnagyobb, ezért a 4.8 ábra
sematikus vázlata ezt az ágat mutatja be.
1. Az Egyenlítőt övező sávban a felszíni tengervízréteg intenzíven melegszik, hőmérséklete néha a 30 ◦ C értéket is megközelíti. Eközben a fokozott párolgás miatt a fajlagos
sótartalma megnő, nem ritkán a 36,5 PSU szintet is eléri. A hőtágulás azonban ezt a
hatást a trópusokon még kompenzálja, ez a víztömeg a felszínen lebeg.
2. A 4.4 ábrán látható felszíni köráramok a trópusi tengervizet északra illetve délre terelik.
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A sekély, jól kevert réteg alatti szinten a nettó transzport keresztezi az egyenlítőt, s az
Észak-atlanti mélyvízképződés következményeként a déli féltekéről is az északi felé
irányuló mozgást eredményezve.
3. A sarkkörök közelében az intenzív hőveszteség miatt a sűrűség folyamatosan növekszik. A környező víztömegek sótartalma alacsonyabb, mint az áramlással érkezőé, mert
forrásuk főleg olvadék- és csapadékvíz.
4. A déli-sarki övezetben a Weddel-tenger, míg északon a Labrador- és az Északi-tenger
széles tartományain zajlik a mélyvízképződés (4.7 ábra). A délen lemerülő, s mélyre
kerülő víztömeg alkotja a fenéken elterülő, lassan északra araszoló antarktiszi fenékvizet, ami az északi 40 fokos szélességet is eléri. Itt összetalálkozik az északon lemerült,
szembe áramló Észak-atlanti mélyvízzel, melynek sótartalma kissé alacsonyabb. Az
„ütközés” leállítja a fenékáramlást, az északról érkező réteg pedig köztes szinten
folytatja útját dél felé.
5. A déli 50–60 ◦ -os szélességeknél a köztes vízréteg felszálló mozgással ismét a felszínre
kerül. Ebben a lassú emelkedésben nemcsak a környező víztömegekkel való keveredés,
hőmérsékleti és sótartalom-kiegyenlítődés játszik szerepet, hanem az Antarktisz körüli
áramlat is.
A fenti vázlatos képet számtalan részlet teszi meglehetősen bonyolulttá. Nem esett
szó az óceáni medencék csatolásáról, a félig zárt melléktengerek (pl. Földközi-tenger,
Mexikói-öböl) szerepéről, a mélységi keveredési folyamatokról (pl. belső hullámok törése,
kölcsönhatás a domborzattal). Arról sincsen megbízható információnk, hogy ezek a folyamatok pontosan milyen időskálákon zajlanak. Az azonban világos, hogy az Atlanti-óceán
termohalin ciklusának becsült periódusideje nagyjából 1000 év.
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5. fejezet
Csatolt óceáni-légköri folyamatok
Az előző század kezdetén a légkörfizika, illetve a fizikai oceanográfia úttörői még úgy gondolták, hogy e két, merőben eltérő tulajdonságú közeg leírása csak elkülönülten lehetséges.
Az atmoszférában zajló változások (pl. időjárás) nagyságrendekkel gyorsabban zajlanak,
mint a tengeri folyamatok, ezért érvelhetünk amellett, hogy az óceánok állapota legfeljebb
mint lassú peremfeltétel befolyásolja a légköri dinamikát.
A karakterisztikus válaszidő első közelítésben olyan anyagi állandókkal kapcsolatos,
mint a fajhő, amely egységnyi tömeg (1 kg) 1 kelvinnel történő felmelegítéséhez szükséges
hőmennyiséget adja meg. Ennek vízre és levegőre vonatkozó értékeit és a két közeg egyéb
fontos anyagi állandóit a 1. táblázat adja meg. A tengerszinten mért közepes nyomás 1013
hPa (= 101300 Nm−2 ), ami azt jelenti, hogy a felszín minden egyes négyzetméterére 10320
kg tömegű levegő súlya nehezedik. Innen könnyen kiszámolhatjuk, hogy egy kb. 2,4 m
vastag tengervíz réteg teljes hőkapacitása megegyezik az egész légkörével. Ha még azt is
figyelembe vesszük, hogy a teljes felszín 29%-a szárazföld, az ekvivalens vízmélység 3,4
m-nek adódik.
Az előző gondolatot folytatva arra a következtetésre is juthatnánk, hogy a légkör nemigen
képes a gigantikus óceáni víztömeget befolyásolni. Az persze igaz, hogy a felszíni szél csak
néhányszor tíz méteres mélységben fejti ki keverő és áramlást gerjesztő hatását, és a Napból
érkező látható fény sem hatol mélyebbre, mint 80–100 méter. Érdemes viszont észrevenni,
hogy lényegében minden transzportfolyamat, ami a tengervíz állapotát (hőmérséklet, sótartalom, mozgási energia, potenciális energia) érdemben változtatja, a felszíni keveredési rétegen
keresztül zajlik (egy igen csekély hányad a Föld belső hőjéből adódik, de ennek járuléka a
teljes mérlegben elhanyagolható).
A manapság általánosan elfogadott nézet szerint a légkör és a világóceán szorosan csatolt
rendszerek. Az észlelések is azt igazolják, hogy lényeges változások zajlanak szinte minden
lehetséges időskálán. A karakterisztikus periódusidők persze a két nagy alrendszerben
jelentősen eltérnek, ám ez nem változtat azon a tényen, hogy egyik „szféra” viselkedését
sem érthetjük meg, ha elhanyagoljuk a másikkal való kölcsönhatásokat.
A következő alfejezetekben példaként ismertetünk néhány olyan viszonylag jól ismert
éghajlati illetve időjárási jelenséget, melyek csak a csatolások figyelembe vételével magyarázhatók. A felsorolás nem véletlenszerű; a négy jelenségkör karakterisztikus periódusideje
fokozatosan csökken a félévszázados skálától a néhány naposig.
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5.1. Atlanti-óceáni több évtizedes oszcilláció
Az 1850-es évek óta jegyezték fel módszeresen az Észak-atlanti-medence tengerfelszíni hőmérsékletét (sea surface temperature, SST), esetenként meglehetősen távoli mérési helyekről.
Ezekből látható az óceán átlaghőmérsékletének enyhén emelkedő tendenciája, valamint a
lassú trend körül több, különböző periódusú oszcilláció. A rendelkezésre álló mérési idősor
véges hossza miatt a legnagyobb periódusidejű, még kimutatható markáns jel a mintegy
60–70 éves Atlanti több évtizedes oszcilláció (Atlantic Multidecadal Oscillation – AMO),
mintegy 0,5◦ C-os jellemző amplitúdóval. A huszadik század közepétől kezdve lehetővé vált
nagy felbontású, az egész óceáni medencét lefedő SST adatok rögzítése és feldolgozása. Ezek
arra engednek következtetni, hogy az AMO az átlaghőmérséklet adatsorok mellett az SST
térbeli mintázatában is megjelenik.
Az oszcillációk számszerűsítéséhez és más változók ingadozásaival történő összehasonlításához egy hőmérsékleti indexet (AMOI) határoztak meg. Ehhez a kiindulási adat az Atlantióceán északi medencéjében mért havi SST adatok térbeli átlagának idősora. Egy illesztett
lineáris trendfüggvény kivonása után a nagyobb frekvenciájú (pl. éves skálájú) oszcillációk
és zajok kiszűrése érdekében 10 éves futóátlagolás alkalmazásával adódik az AMOI jel (5.1
ábra).

normált SST, AMOi
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5.1. ábra: Normált havi átlagos tengerfelszín hőmérséklet (SST, vékony vonal) illetve 10 éves futó
átlaga (AMOI). A piros és kék tartományok az index pozitív ill., negatív értékére utalnak. (Forrás:
http://www.cdc.noaa.gov/Timeseries/AMO/)

Az 5.1 ábráról leolvasható, hogy a meleg időszakok (pozitív AMOI) a XIX. század
második fele, az 1925–1964 közötti évtizedek és az 1995-től napjainkig eltelt évek, míg az
előző század első évtizedei illetve az 1964–1995 időszak relatíve hidegek voltak (negatív
AMOI). Ami a térbeli mintázatot illeti (itt nem mutatjuk be), a meleg fázis időszakaiban mért
SST-k Új-Fundland partjainál az átlagértéknél alacsonyabbak, míg az Észak-Atlanti-medence
többi részén magasabbak. A hideg fázisban ennek fordítottja figyelhető meg.
www.tankonyvtar.hu
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Az AMO-ingadozás jelentősége a már említett fajhőkülönbségben rejlik. A nagy kiterjedésű óceánfelszíni hőmérséklet-változások egyértelműen megmutatkoznak a környező
területek atmoszferikus paramétereiben is:
• Az AMO meleg fázisában a légköri CO2 -koncentráció növekszik, és fordítva.
• Az Északi-sark felett mért levegő hőmérsékletek erősen korrelálnak az AMOI adatokkal. (Érdekes, hogy az antarktiszi hőmérséklet mintha éppen ellentétes fázisban
ingadozna.)
• Bizonyos adatok szerint az AMO meleg fázisában gyakoribbak a pusztító hurrikánok.
Megjegyezzük, hogy az igazán erős trópusi ciklonok száma meglehetősen alacsony
(évente néhány eset), ezért az ilyen összefüggések statisztikai igazolása igen nehéz.
• Az USA kiterjedt kontinentális területein mért folyami vízhozamok ingadozása erősen
összefügg az AMO periódusaival.
A több évtizedes ingadozási mintázat fizikai okait kiterjedt számítógépes modellezés
segítségével igyekeznek tisztázni. Mai ismereteink szerint egy rezonanciaszerű jelenségről
lehet szó, melynek során az előző fejezetben tárgyalt globális óceáni köráram erősségének
ingadozása jelentkezik a tengerfelszíni átlaghőmérséklet változásaiban.

5.2. El Niño – La Niña
Az El Niño, spanyolul „fiúcska”, elnevezésű éghajlati jelenségről szóló feljegyzések az
1500-as évekre nyúlnak vissza (az általában karácsony táján beköszöntő esemény neve
a gyermek Jézusra utal). Akkoriban a halászok Peru partjainál felfigyeltek arra, hogy
időnként melegebb a tengervíz a szokottnál, és ilyenkor kevesebb halat tudtak fogni. A
perui parasztok észrevétele szerint ezekben az időszakokban a szárazföldön több eső esett,
és ekkor a kopár táj is termékeny vidékké változott. A XVIII. századtól kezdve az európai
tengerészek is rendszeresen beszámoltak a jelenségről, ezért a tudósok érdekelődése szintén
a lehetséges magyarázatok felé fordult, amiket azonban mind a mai napig nem sikerült
minden részletet tisztázóan megtalálni. Az új megfigyelési technikák alkalmazásával a
klimatológusok és az oceanográfusok észrevették, hogy az El Niño sokkal több, mint az
éghajlati változékonyságnak valamilyen lokális eleme.
A Csendes-óceán medencéjében normál esetben a keleti passzátszelekkel azonos irányban
halad egy óceáni áramlás Peru partjaitól Indonézia irányába. Ennek hatására a trópusi
övben felmelegedett felszíni víz nyugat felé áramlik, majd a kontinentális perembe ütközve,
Ausztrália és Indonézia környékén feltorlódik. Műholdas megfigyelések szerint a medence
két széle között fél méternél is magasabb, tartósan fennmaradó szintkülönbség alakulhat
ki. A nyugaton felhalmozódott meleg víztömeg erősen párolog, emiatt alakulnak ki a nyári
monszunesők Indonéziában. Ugyanakkor Peru nyugati partvidékére a délről érkező, hideg
Humboldt-áramlat (a Dél-csendes-óceáni-köráram keleti ága, lásd 4.4 ábra) oxigénben dús,
tápanyagban gazdag vizet szállít, amely a halászoknak gazdag fogást biztosít. Ehhez az
elrendeződéshez társul egy zárt légköri konvekciós cellarendszer is, melyet felfedezőjéről
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5.2. ábra: Az Egyenlítő mentén, zonális irányban kialakuló Walker-cirkuláció szokásos mintázata. A
Csendes-óceán keleti felén leszálló, nyugati oldalán felszálló légáramlások dominálnak, a magas (M)
és alacsony (A) nyomási övezeteket keleties szelek által hajtott felszíni áramlások kötik össze.

Walker-cirkuláció néven emlegetnek (5.2 ábra). A Walker-cirkuláció oka a szárazföldek és
az óceánok között kialakuló hőmérsékleti kontraszt (a víz sokkal lassabban melegszik, mint
a szárazföld).
Az El Niño jelentkezését a keleti passzátszelek legyengülése és a tengeri áramlás ellenkező irányba fordulása jelzi. A meleg víztömeg ekkor Dél-Amerika keleti partjainál
torlódik fel, itt okoz özönvízszerű esőzéseket, miközben Indonéziában aszályok pusztítanak.
A feltorlódott meleg víz meggátolja, hogy a Humboldt-áramlás elérje a perui partokat, így
a halászat eredményessége katasztrofálisan lecsökken (5.3 ábra). Az alacsony nyomású,
felszálló légköri áramlási zóna keleti irányú elmozdulása, és az El Niño anomália kifejlődése
eléggé rendszertelenül, kb. 2–7 évente következik be. A tényleges kiváltó okokat nem
ismerjük pontosan, ennek egyik következménye, hogy a jelenséget nemigen lehet előre
jelezni.
Egy El Niño anomália időszak néhány évig is tarthat, utána általában a Walker-cirkuláció
helyreállása figyelhető meg. Az áramlási rendszerek normál állapotának elérése többnyire
„túllövéssel” jár együtt. Ennek során a felszálló légköri zóna a szokásosnál is nyugatabbra
tolódik, az óceáni medence két pereme közti hőmérséklet- és szintkülönbség a szokásosnál
is nagyobb lesz. Ezt az ellenkező előjelű anomáliát általában La Niña (spanyolul „leányka”)
néven emlegetik. Az átfogó környezeti észlelések arra is fényt derítettek, hogy a felszíni
áramlási rendszerek ingadozása jelentős felszín alatti áramlásokkal jár együtt, melynek egyik
legkönnyebben mérhető jellegzetessége a termoklin zóna lassú „billegése” (5.3 ábra). Ahogy
a 1.4 fejezetben láttuk, a termoklin zóna azt az átmeneti réteget jelöli, amely elválasztja
a felszíni keveredési réteget a mélységi hideg és általában sósabb víztömegtől. (Az 5.3
ábra jelzi, hogy kifejlődött La Niña anomália esetén a termoklin zóna felső határa (vagyis
a keveredési réteg alja) az óceáni medence keleti partja mentén akár a felszínre is jöhet, míg
www.tankonyvtar.hu
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termoklin zóna

El Nino

La Nina

5.3. ábra: A csendes-óceáni oszcilláció két szélső fázisa. Figyeljük meg a termoklin zóna állását,
a felszíni áramlási irányokat, illetve a felszálló áramlási övezet elhelyezkedését. (Forrás: http:
//en.wikipedia.org)

5.4. ábra:

A déli oszcillációs index változása 1950 és 2010 között. A kék szín a La Niña, a
narancssárga az El Niño fázisokat jelöli.

nyugaton a mélysége elérheti a 200 m-t.
A szinte az egész Csendes-óceáni-medencére kiterjedő gigantikus mennyiségű víztömeg
átrendeződése nem csak a közvetlen földrajzi környezetben, hanem az egész földgolyón
érezteti a hatását. Meglepően távoli területek időjárásában okoz mérhető eltolódást az
El Niño eljövetele: a kontinentális USA és Kanada határvidékén, valamint Mongólia
és Észak-Kína területén enyhe téli időszakok, az USA déli részén és Mexikóban heves
téli viharok, Indonéziában, Ausztráliában, Indiában, Közép- és Dél-Afrikában pusztító
szárazságok bekövetkezte áll bizonyítottan kapcsolatban a csendes-óceáni ingadozásokkal.
Éppen ezért sokan várnak arra, hogy hosszabb távra is előre lehessen jelezni a jelenséget;
ez egyelőre sajnos nem lehetséges. Detektálása azonban egyszerű, ehhez a XIX. század
második felétől már megbízható műszeres észlelések állnak rendelkezésre. Az 5.2 ábrán
vázolt felszálló és leszálló áramlási zónák áthelyeződése a tengerfelszínen mért légnyomás
mérésével könnyen követhető. Különösen jól látszik az eltolódás, ha nem a nyomás abszolút
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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5.5. ábra: Bal oldali ábra: Part menti feláramlás vázlata (északi félteke, egy kontinens keleti pereme,
északias széljárás). Az Ekman-transzport vektor a partra merőlegesen, befelé hajtja a felszíni vizet.
Jobb oldali ábra: Tengerfelszíni hőmérséklet-eloszlás (SST) az USA Kaliforniai-partvidékén. A kékes
színek alacsonyabb értékeket jelölnek. (Forrás: NASA/GSFC)

értékét, hanem az óceáni medence két oldala közti nyomáskülönbséget vesszük alapul. Ez
vezetett a „déli oszcillációs index” (Southern Oscillation Index, SOI) elnevezésű légköri
változó definiálásához, amely nem más, mint a normált (azaz az empirikus szórással osztott)
tengerfelszíni nyomáskülönbség a Csendes-óceán nyugati és keleti régiói között (5.4 ábra).
A leghosszabb feljegyzett adatsorral rendelkező mérőhelyek Darwin (Ausztrália) és Tahiti
(Francia Polinézia), távolságuk kb. 8000 kilométer.

5.3. Part menti fel- és leáramlások
A part menti feláramlások leggyakrabban az óceáni medencék keleti peremén figyelhetőek
meg, pl. Kalifornia, Északnyugat-Afrika, vagy a déli féltekén Chile, Peru, illetve Ausztrália
partjainál. (Feláramlás természetesen történhet a nyugati partok mentén is, csak itt a
felerősödött óceáni peremáramlatok – lásd 4.1 fejezet – a hatást jobbára elfedik.) Tartós
északias (a déli féltekén délies) szelek hatására kialakul a vízfelszín tetején a szélirányra
merőleges Ekman-transzport (4.1., 9.2. fejezet). A szélirány csak annyiban fontos, hogy az
Ekman-transzport vektor ilyenkor a partvonalra merőlegesen, a nyílt víz felé mutat, aminek
eredményeképpen az áramlás „elhajtja” a vizet a part közeléből. Az eltávozott folyadék
„pótlása” csak a mélyebb rétegek feláramlásával lehetséges, ahogy az 5.5 ábra vázlata
szemlélteti. A jelenség kialakulásához több napig tartó, minél egyenletesebb és stabil irányú
szél szükséges, élettartama pedig nemigen haladja meg a pár hetet.
A part menti feláramlások ökológiai jelentőséggel bírnak. A mélyből érkező hideg, oldott
ásványi anyagokban és sokszor oxigénben is gazdag víztömegek kitűnő táptalajt szolgáltatwww.tankonyvtar.hu
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nak a hínár és a fitoplankton szaporodásnak, ez utóbbiak szinte robbanásszerűen képesek
elárasztani akár műholdról is könnyen megfigyelhető méretű területeket („algavirágzás”). A
fitoplankton tömeg azután tápanyagul szolgál a zooplankton populációknak, majd a láncban
következnek a kicsiny rákfélék, halivadékok, nagyobb halak, tengeri emlősök és madarak. A
lényeg, hogy a feláramlást jelentős biológiai aktivitás-növekedés követi, ami nagy területekre
fejtheti ki pozitív hatását. A feláramlásoknak fontos gazdasági szerepe van a partvonalak
közelében, ugyanis a felszálló víz tápanyagban gazdag, és ezért jó halászati lehetőséget
teremt. A Föld teljes halászatának mintegy fele erre a néhány fontos feláramlási területre
koncentrálódik. A feláramlásból nem feltétlenül csak előnyök származhatnak. Könnyű
elképzelni, hogy a parttól befelé irányuló transzport során a parti vizekben honos lárvák,
ivadékok, egyéb kisméretű élőlények nagy számban sodródnak a nyílt vizekre, ami számukra
nem megfelelő környezet, így a túlélés sem lehetséges. Erős feláramlások néha olyan
jelentős veszteségeket okoznak egyes fajok utódszámában, hogy több év szükséges az eredeti
állapotok helyreállásához.
A jelenség fordítottja, part menti leáramlás alakul ki az imént említett partvidéki övezetekben, ha a szél pontosan ellenkező irányba fordul (déliesre az északi féltekén). Az Ekmantranszport által part felé kényszerített víztömeg nem tud a végtelenségig feltorlódni, így
kényszerűen alábukik, és a mélyben a nyílt víz irányába áramlik. Ekkor a felszínt általában
meleg, ásványi anyagokban és oxigénben szegény víztömegek fedik be, ami nemcsak a
plankton populációt érinti hátrányosan, hanem a nagyobb élőlényeket szinte elüldözi a
környékről. (Az El Niño anomália hatása ezzel megegyezik, bár az ok nem ugyanaz.)
Ebben a fejezetben csatolt óceáni-légköri folyamatokról esik szó, ezért említsük meg a
fel- és leáramlások atmoszferikus hatásait is. Feláramlások esetén a hideg vízfelszín oly
mértékben képes lehűteni a felette elterülő levegőréteget, hogy abban sűrű köd képződik.
Kaliforniában pl. igen gyakori ez a fajta nyári ködképződés, ami a légi és vízi közlekedésben
néha komoly gondot okoz. Pozitív hatású azonban a trópusi ciklonok kialakulásának gátlása
(a következő szakaszban erről még lesz szó). Egy másik pozitív következmény, hogy az
algavirágzások térségében megerősödik a légköri szén-dioxid kivonása. Nem is ismerünk
más olyan folyamatot, melynek során több szén-dioxid távozna a levegőből, mint amennyi
az életciklus befejezése után visszakerül. A szárazföldekkel ellentétben, ahol a lombhullást
követő bomlási reakciók során minden kivont molekula visszakerül a légkörbe, a tengeri
algák életük befejezése után a tengerfenékre süllyednek a beépített szénnel együtt. E rövid
felsorolás után nem nehéz elképzelni a leáramlások ellentétes következményeit. A biológiai
folyamatok lassulása miatt a légköri szén-dioxid kivonása lecsökken, a meleg felszín fölötti
intenzív párolgás fokozott csapadéktevékenységet vált ki, és így tovább.

5.4. Trópusi ciklonok
Az óceáni és légköri folyamatok szoros csatolásának következő példája a trópusi ciklonokkal
kapcsolatos. Szerencsére hazánk területét ezek a pusztító viharok nem érik el, ám vannak
olyan part menti övezetek, ahol évszakos rendszerességgel jelentkeznek, óriási károkat
okozva. Az Atlanti-óceán medencéjében kifejlődő viharok a „hurrikán”, míg csendes-óceáni
megfelelőik a „tájfun” elnevezést kapta.
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5.6. ábra: Bal oldali ábra: Hurrikán felhőrendszerének és áramlási szerkezetének vázlata. Jobb
oldali ábra: A Katrina hurrikán képe 2005. augusztus 29-én.

A trópusi ciklonok kivétel nélkül mind alacsony nyomású légköri képződmények, örvénylési irányuk ennek megfelelően ciklonális (az északi féltekén az óramutató járásával
ellentétes, a délin fordítva). A hurrikán tipikus áramlási rendszerének vázlata látható az
5.6 ábrán, melyet a jellegzetes felhőzet tesz könnyen észlelhetővé. Az örvény közepén
helyezkedik el a hurrikán „szeme”, melynek falát tömör felhőzet alkotja, benne rendkívül
erős szél (100 km/h értéknél is sokkal nagyobb lehet), és alatta áradásokat okozó esőzóna
található. A szem közepén intenzív leáramlás, míg a peremén örvénylő feláramlás észlelhető.
A feláramlás során akár 10–14 km magasra kerülő meleg, magas páratartalmú levegő képezi
a felhőrendszer utánpótlását. A szem belső átmérőjének karakterisztikus nagysága 300–370
km, az egész felhőörvény arányosan széles tartományt fedhet le (450–1700 km).
A trópusi ciklonok „működéséhez” szükséges energiát a vízpára lecsapódása során
felszabaduló látens hő szolgáltatja. A hurrikán nagyjából úgy működik, mint egy gigantikus
hőerőgép, amely hőenergiát alakít át mozgási energiává. Becslések szerint az időegységre
eső energiaáram (teljesítmény) kb. 1015 W (1 petawatt), ami kb. 70-szer nagyobb az egész
emberiség által 1 másodperc alatt felhasznált energiamennyiségnél. A hurrikánok keletkezési
mechanizmusának nem minden részlete ismert, bár sikerült tisztázni azt a hat feltételt, melyek
minden megfigyelt esetben teljesülni látszanak:
1. A kiindulási területen a tengerfelszíni hőmérsékletnek meg kell haladnia a 26,5 ◦ C
értéket, legalább 50 m mély rétegben. Ez jelzi a rendelkezésre álló energiamennyiség
kritikus szintjét.
2. A magasság függvényében gyorsan csökkenő légköri hőmérséklet szükséges, hogy a
kicsapódás elegendően intenzív legyen.
3. A troposzféra alsó és középső részén egy kritikus értéknél magasabb páratartalom
biztosítja, hogy a felszínről szállított víz elegendő magasságot érjen el.
4. Gyenge magassági szélnyírás (azaz szintenként nem nagyon eltérő szélerősség és irány)
a feltétele annak, hogy az örvény elérje a troposzféra tetejét.
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5.7. ábra: Trópusi ciklonok megfigyelt pályái 1945–2006 között. A színskála a sárgától a pirosig
egyre erősebb viharokat jelöl. (Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_Current)

5. Az Egyenlítőtől legalább 500 km-es távolság szükséges, ez mutatja a Coriolis-erő
döntő jelentőségét. Ennél alacsonyabb szélességi fokokon az eltérítő hatás nem elég
erős a kezdő cirkuláció kialakításához. Egy kifejlett trópusi ciklon fenntartásához
már nem szükséges a Coriolis-hatás, ám kezdeti jelentőségét tisztán demonstrálja
az 5.7 ábrán látható ciklonpályák földrajzi eloszlása: az Egyenlítő körül ±5◦ -os
sávban gyakorlatilag nem keletkezik trópusi ciklon. (Dél-Amerika partjai mellől azért
hiányoznak a viharok, mert jelenlegi ismereteink szerint a magassági szélnyírásra
vonatkozó 4. feltétel sérül.)
6. Az utolsó feltétel szerint a hurrikán keltéséhez szükség van valamilyen kezdő perturbációra, légköri instabilitásra, olyasmi zavarra, amit egy erős zivatarhoz vezető
konvekciós cella (kumulonimbusz) felépülése jelent.
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6. fejezet
Áramlások jellemzése
Természetes közegeink, a víz és a levegő termodinamika állapotát a Nap sugárzásából
beérkező energia határozza meg. Láttuk, hogy ez az energia egyenetlenül oszlik el a Földön,
ami horizontális hőmérsékleti, nyomási és sűrűségbeli inhomogenitásokra vezet. Természetes közegeink tehát az egész bolygót tekintve nincsenek termodinamikai egyensúlyban.
A globális egyensúly azt is jelentené, hogy a közegek nyugalomban vannak. Egyensúly
hiányában azonban hőmérséklet-, nyomás- és sűrűségkiegyenlítődési folyamatok indulnak
meg, s ezért a közegek állandó áramló mozgásban vannak. Ezért meg kell ismerkednünk az
áramlások jellemzésére használt legfontosabb fogalmakkal.

6.1. A sebességtér
A közegek áramlásának legfontosabb jellemzője a sebességük. Felmerül azonban a kérdés,
milyen sebességadat vagy adatok megadása jelenti azt, hogy a közeg áramlási állapotát ismerjük. A különféle léptékű áramlások évszázadok óta tartó vizsgálata során kikristályosodott az
az nézet, miszerint az áramlást akkor tekintjük pontosan ismertnek, ha minden pillanatban, és
a geometriai tér minden pontjában tudjuk, hogy az éppen ott tartózkodó folyadékelem milyen
sebességgel mozog. Ha az időt t-vel, a tér egy tetszőleges pontjába mutató helyvektort r-rel,
a sebességvektort v-vel jelöljük, akkor az áramlás ismerete a
v(r, t)

(6.1)

függvény ismeretét jelenti. Ez a tömör jelölés egyenértékű a vektorok derékszögű koordinátákban felírt r = (x, y, z), v = (u, v, w) komponenseivel kifejezett
u(x, y, z, t),

v(x, y, z, t),

w(x, y, z, t)

(6.2)

alakkal1 . Ha a (6.1) vagy a (6.2) eloszlás ismert, akkor azt mondjuk, megadtuk a sebességteret
vagy sebességmezőt. A szóhasználat arra utal, hogy a geometriai tér minden pontjához (és
minden pillanathoz) hozzárendelünk egy fizikai mennyiséget, melyet általában térmennyiségnek vagy mezőnek nevezünk2 . A sebességtér ismerete tehát négyváltozós (x, y, z, t-től
1

A sebességvektor x-komponensét u helyett szokás vx -szel is jelölni, a másik két komponenst pedig vy , vz -

vel.
2

Használatos az eloszlás kifejezés is, pl. sebesség- vagy hőmérséklet-eloszlás.
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függő) függvények ismeretét jelenti: vagy egyetlen vektorértékű függvényét (6.1), vagy
a komponensek három skalárfüggvényét (6.2). Fontos hangsúlyozni, hogy a sebességtér
az éppen az adott pontban tartózkodó részecskék sebességét adja meg, tehát sok részecske
egyidejű megfigyelésével kapható csak meg. Áramló folyadék felszínén jó képet kaphatunk
a sebességtérről, ha sok apró fehér vagy csillogó szemcsét szórunk szét a felületen olyan
sűrűn, hogy azok még ne érjenek össze, s a mozgásról kissé elnyújtott expozíciós idejű
fényképfelvételt készítünk (6.1 ábra). A kirajzolódó kis fehér szakaszok az egyes részecskék
sebességével arányosak, a fénykép tehát jó közelítéssel megadja a sebességeloszlást. Ma már
sok, ennél jóval pontosabb mérési módszer is létezik a sebességeloszlás meghatározására,
de mindegyikben közös, hogy az adott pillanatban különböző helyeken kell az éppen ott
tartózkodó részecskék sebességét meghatározni.

6.1. ábra: A v(r, t) sebességtér meghatározása a folyadékba szórt apró, csillogó szemcsék nyújtott
exponálással készült képe alapján. Az elmozdulást megadó fehér vonaldarabkák végére berajzolt
nyilak az elmozdulás, és így a sebességvektor irányát is megadják (http://www.aanda.org/
articles/aa/full/2005/28/aa2831-05/img135.gif).

Az áramlást akkor mondjuk kétdimenziósnak (más néven síkáramlásnak), ha az egyik
irányban, melyet mindig választhatunk a z iránynak, mozgás nem történik, s a másik két
sebességkomponens sem függ z-től. Kétdimenziós áramlásban tehát
v(x, y, t) = (u(x, y, t), v(x, y, t), 0) .

(6.3)

A sebességtér fogalma azzal a nehézséggel jár, hogy elvileg tetszőlegesen közeli pontokban is tudnunk kell a sebességeket. A gyakorlatban ez természetesen nem érhető el,
a fogalom, mint matematikai absztrakció azonban mégis hasznos, hiszen a felállítandó
mozgásegyenletektől azt várjuk, hogy ilyen típusú megoldásuk legyen. A mozgásegyenletek
természetesen differenciálegyenletek, de mivel nemcsak időtől, hanem helytől is függő
mennyiségeket keresünk, az egyenletek parciális differenciálegyenletek lesznek.
A gyakorlatban a sebességteret gyakran véges pontossággal határozzuk meg, például
úgy, hogy csak egy négyzetrács pontjaiban levő részecskék sebességet adjuk meg. Egy
véges tartományban ekkor csak az abba eső rácspontokhoz tartozó sebességvektorokat kell
berajzolni (6.2. ábra). Természetesen a rácsot a lehető legsűrűbbre kell választanunk, s
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fejben kell tartanunk, hogy a rácstávolság finomításával egyre jobb közelítését kapjuk a
matematikailag egzakt sebességtérnek. A 4.6 ábra jobb oldala egy nagy skálájú áramlás,
a Kurosio-áramlat sebességeloszlását adja meg egy véges rácson.

6.2. ábra: Sematikus ábra a v(r, t) sebességtér közelítő megadásáról egy kétdimenziós áramlásban,
négyzetrácson.

6.2. Skalár mezők
A közegek áramlását a sebességtér mellett a termodinamikai állapotjelzők, mint pl. a sűrűség,
nyomás, hőmérséklet is jellemzi. Ezek is térmennyiségek, de nem vektoriális mennyiségek,
nem irányítottak, hanem skalármennyiségek. Az áramlás pontos megadásához a
ρ(x, y, z, t),

p(x, y, z, t),

T (x, y, z, t)

(6.4)

sűrűség-, nyomás- és hőmérsékletterek vagy mezők ismerete is szükséges. Rácson való
közelítő ábrázolásukban minden rácsponthoz egyetlen függvényértéket rendelünk. Az ilyen
skalárterek szemléltetése általában azoknak a vonalaknak a megadásával történik, melyek
mentén értékük adott állandó. Vagy ezeket az ún. izovonalakat (az izochor, izobár és izoterma
vonalakat) rajzoljuk az áramlási képre, vagy a függvényértékeket megfelelően színezzük
(6.3. ábra). A Csendes-óceán felszíni hőmérsékletének eloszlása (SST) pl. a 4.6 ábra jobb
oldali képének színezéséből olvasható ki. Látni fogjuk, hogy ezek a skalárterek kapcsolatban
vannak a sebességtérrel, s a teljes mozgásegyenlet megoldása az összes térmennyiség helyés időbeli változását megadja.

6.3. A sebességtér inhomogenitás-jellemzői
A sebességtér térbeli egyenetlenségét, inhomogenitását, mint minden más vektoriális térmennyiségét, kétfajta, gyakran használatos, elsőrendű derivált-jellegű mennyiség, a divergencia és a rotáció jellemzi.
www.tankonyvtar.hu
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6.3. ábra: Bal oldali ábra: Színezéssel szemléltetett p(x, y) nyomáseloszlás egy henger körüli időfüggetlen kétdimenziós áramlásban. A kék szín az alacsony nyomású területeket jelöli. A sebességteret
nyilak mutatják (http://en.citizendium.org/wiki/Fluid_flow_past_a_cylinder). Jobb
oldali ábra: Színezéssel szemléltetett T (x, z) hőmérsékleteloszlás egy alulról fűtött folyadékrétegben.
A pirosas színek jelzik a magasabb hőmérsékletet. A hőmérsékletmezőről az is leolvasható, hogy az
alsó meleg közeg középen kezd felfelé áramlani, a felső hideg pedig a tartomány szélén lefelé. Egy
konvekciós cella van kialakulóban, ahogy a sematikus 3.3 ábra szemlélteti (http://www2.ocean.
washington.edu/oc540/lec02-8/).

A divergencia az egyes sebességkomponenseknek a komponensek indexének megfelelő
helykoordináta szerinti deriváltjainak összege:
div v =

∂u ∂v ∂w
+
+
.
∂x ∂y
∂z

(6.5)

A divergencia skalár, és természetesen térmennyiség, azaz maga is függ x, y, z, t-től.
A divergencia az adott hely körüli kis térfogatban a többletkiáramlással arányos. Egy
állandó sűrűségű áramlás divergenciája akkor különbözik nullától, ha folyadékot juttatunk
a közegbe, illetve, ha folyadékot szívunk ki belőle. Amikor tehát injekciót kapunk, akkor a
tű végpontjában (de csak itt!) a sebességtér divergenciája pozitív (vérvételkor negatív). A
divergencia szó magyarul széttartást, szétfolyást jelent, s áramlástani jelentése révén került
be a matematikába, tetszőleges vektorterek jellemzőjeként is.
Példaként tekintsük a
v = ar
(6.6)
sebességteret. Ez a > 0 esetén sugárirányú, gömbszimmetrikus szétáramlást ír le, melyben a
sebesség annál nagyobb, minél messzebb vagyunk az origótól. Komponensekben
u = ax, v = ay,

w = az .

(6.7)

A (6.5) definíció szerint div v = 3a, a sebességtér divergenciája állandó. Előjele pozitív
annak megfelelően, hogy ilyen áramlás csak akkor jöhet létre, ha a közeg tágul, vagy abban
az elképzelt esetben, ha mindenhol egyenletesen anyagot juttatunk bele.
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Érdemes időnként az áramlás két komponenséből képzett vektor, rendszerint az x, y
komponensekből képzett u = (u, v) vektor divergenciáját képezni. Ennek a
div2 u =

∂u ∂v
+
∂x ∂y

(6.8)

kétdimenziós divergenciának a pozitív értéke azt mutatja, hogy az x, y síkba folyadék
injektálódik, azaz a z irányban fel- vagy leáramlás történik. Az u = (ax, ay) esetben például,
div2 u = 2a. A kétdimenziós divergencia eloszlása éppúgy szemléltethető színezéssel, mint
bármelyik skalármező (6.4. ábra).

6.4. ábra: A div2 u divergenciamezőt egy áramlás felületén színezéssel szemléltető ábra, melyen
a sebességvektorok is láthatók. Megfigyelhetjük, hogy az összeáramlás, mely a síkra merőleges
leáramlással jár, negatív divergenciaértékekhez tartozik, a szétáramlás pozitívakhoz (http://www.
aanda.org/articles/aa/full/2010/05/aa13584-09/img23.png).

A rotáció a divergenciával szemben vektoriális mennyiség, melynek komponensei a
sebességkomponensek deriváltjaival a következőképpen adhatók meg
(
)
∂w ∂v ∂u ∂w ∂v ∂u
rot v =
−
,
−
,
−
.
(6.9)
∂y
∂z ∂z
∂x ∂x ∂y
A rotációnak is jól érthető szemléletes jelentése van, s ebben az esetben is az áramlásokra
jellemző szóhasználat terjedt el később a teljes matematikában. A kicsi, de véges folyadékelemek ugyanis nem csak elmozdulnak, de foroghatnak is áramlás közben. A t pillanatban
az (x, y, z) helyen levő folyadékelem forgásának szögsebesség vektora rotv(x, y, z, t)-vel
arányos, azaz a vektor hossza arányos a szögsebesség abszolút értékével, iránya pedig
megadja a forgástengely irányát. Az olyan áramlást, melyre rotv ≡ 0, örvénymentesnek
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hívjuk, ha pedig akár csak egyetlen pontban vagy pillanatban rotv 6= 0, akkor az áramlás
örvényes. A rotv vektort nevezhetjük örvényvektornak is. Ha tehát azt látjuk, hogy egy
patak felszínén a falevelek (melyek átveszik az alattuk levő víz mozgását) sodródás közben
forognak is, akkor az azt bizonyítja, hogy a patak áramlása örvényes.
A kétdimenziós áramlás (6.3) definíciójából látszik, hogy rot v-nek ilyenkor csak a
z-komponense különbözhet zérustól, az örvényesség merőleges az áramlás síkjára. Ezt
a harmadik komponenst ζ-val szokás jelölni. A kétdimenziós áramlás örvényvektorának
egyetlen (z) komponense tehát
∂v ∂u
ζ=
−
.
(6.10)
∂x ∂y
Példaként tekintsük most az u
u = ωy,

v = −ωx

(6.11)

áramlást, melynek sebességtere a 6.5. ábrán látható.
y

u

P
x

6.5. ábra: Örvénylő áramlás sebességtere (negatív forgásirány). A sebességvektorokat csak négy
sugár mentén jelöltük be.

√
Ebben
a
sebesség
nagysága
|u|
=
ω 2 y 2 + ω 2 x2 , vagyis minden, az origótól r =
√
2
2
x + y távolságra levő pont ωr sebességgel mozog a helyvektorra merőlegesen. Ez
az áramlás tehát egyszerű, ω szögsebességű forgás, az óramutató körbejárásának (tehát
a matematikailag negatív forgás) irányában. A ζ örvényesség a (6.10) összefüggésnek
megfelelően ζ = −2ω. A példából látszik, s általában is igaz, hogy az örvényvektor nagysága
a szögsebesség kétszerese.
Érdemes hangsúlyozni, hogy nem csak a körkörös áramlások örvényessége lehet nullától
különböző. Az adott irányba mutató áramlások örvényvektora is különbözik nullától, ha az
áramlás térben inhomogén. A legegyszerűbb példa a 6.6 ábrán látható ún. nyírási áramlás.
Ebben a feljebb levő folyadékrétegek gyorsabban áramlanak, mint a lejjebb levők. Ha az
áramlásban elképzelünk egy kis korongot, akkor annak felső pereme gyorsabban mozog,
mint az alsó, a korong tehát az óramutató irányában forog is, miközben odébb sodródik. Az
áramlás tehát örvényes. Ez könnyen ellenőrizhető a u = (u, 0), u = ay+ konstans alakkal,
amiből ζ = −a adódik.
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6.6. ábra: Bal oldali ábra: Egyszerű nyírási áramlás sebességtere. Jobb oldali ábra: A nyugvó
falhoz (az ábrán a vízszintes tengely) közeledve minden viszkózus áramlás sebessége nullához tart,
tehát nyírási áramlás valósul meg.

Nyírási áramlás mindig előfordul nyugvó falak mellett (6.6 ábra, jobb oldali kép). A falnál
minden belső súrlódással rendelkező (viszkózus) folyadéknak állnia kell, sebessége nulla. Ez
a tapadás törvénye. A falhoz közeledve ezért a fallal párhuzamos sebességkomponensnek
nullához kell tartania. A falak elegendően kis környezetében (a korábban már említett
határrétegben) ezért mindig nyírási áramlást tapasztalunk. A falaktól távol azonban a belső
súrlódás hatása elhanyagolhatóvá válik.
A kétdimenziós áramlások ζ örvényessége színezéssel is ábrázolható skalármező. Az
örvényesség időbeli és térbeli fejlődése jól nyomon követhető egy henger körüli áramlás
esetén, ha a hengert nyugvó, tehát kezdetben örvénymentes, közegben negatív irányba
gyorsítva mozgatni kezdjük (6.7. ábra).
Amíg a sebesség kicsi, a henger körül lassú az áramlás. A falak mentén nyírási áramlás
alakul ki. A felső peremen az áramlás olyan jellegű, mint a 6.6 ábrán, s az örvényesség
egy vékony rétegben negatív lesz. Az alsó peremen az örvényesség előjele pozitív. Az idő
múlásával ez a vékony réteg körbefogja a hengert, az örvényes tartomány a henger mögött
megvastagodik. Még nagyobb sebességeknél az örvények felváltva leválnak, s a henger
árnyékzónájában két ellenkező irányban forgó örvény alakul ki. Ezt a jelenséget első leírójáról, a magyar származású Kármán Tódorról Kármán-féle örvénysornak nevezik. Ezek mind
a légkörben, mind az óceánban igen gyakoriak, melyet számos látványos műholdfelvétel
bizonyít (6.8. ábra).
Nemcsak a sebességtér, hanem bármely vektormező lehet örvényes. A 4.3 ábra egyértelműen mutatja például, hogy a felszíni szélnyírási feszültség τ 0 (x, y) eloszlásában általában
rotτ 0 (x, y) 6= 0.

6.4. A hidrodinamikai időderivált
Térjünk most át a sebességtér időbeli változásának vizsgálatára. Az idő szerinti parciális
derivált a
(
)
∂u ∂v ∂w
∂v
≡
, ,
(6.12)
∂t
∂t ∂t ∂t
a helyi, lokális sebességváltozás tere. Megadja, hogy milyen ütemben változik a sebesség
az x, y, z pontban, vagyis a kicsivel később odakerülő részecske kisebb, nagyobb, vagy
ugyanakkora sebességgel érkezik oda, mint amelyik éppen elmozdult az adott helyről.
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6.7. ábra: Egy nyugalomból balra gyorsulva mozgó henger mögött kialakuló örvényességtér. A piros
és kék színek ellenkező előjelű örvényességet jelentenek. A fehér tartományban az örvényesség zérus
(http://www.eng.fsu.edu/~dommelen/papers/subram/style_a/img424.jpg).
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6.8. ábra: Kármán-féle örvénysorok levegőben és vízben.

Bal oldali ábra: A Kaliforniaifélszigettől nyugatra található Guadalupe-sziget magas hegyei mögött a felhőrétegben kirajzolódott Kármán-féle örvénysor (1999. augusztus 20.) [daac.gsfc.nasa.gov/ CAMPAIGN− DOCS/OCDST/vanKarman− vortices.html]. Jobb oldali ábra: Tasmania mögött az Antarktisz körüli
áramlat Kármán-örvényeket kelt. A színek a tengeri fitoplankton-koncentrációval arányosak, s
jól látszik, hogy a partvonal menti nagy planktontartalom egy részét az örvények magukkal viszik
(1987. november 27.) [http://www.wsu.edu]. Az örvénysorok jelenléte a nagy léptékű áramlások
kétdimenziós jellegét bizonyítja.

Az olyan áramlást, melyben a sebességvektor minden pontban időben állandó, vagyis lokális változás sehol sincs, időfüggetlen vagy stacionárius áramlásnak nevezzük. Stacionárius
áramlásban
∂v
≡0 ,
(6.13)
∂t
tehát bármelyik pontban időben változatlan sebességgel zajlik az áramlás, de különböző
pontokban különböző lehet a sebesség. A térbeli deriváltak tehát általános időfüggetlen
áramlásban sem nullák.
A mozgásegyenlet felállításhoz egy folyadékelem gyorsulására lesz szükségünk. Mivel a
lokális sebességváltozás nem ugyanazt a részecskét jellemzi, (6.12) nem felel meg erre a célra.
A gyorsulás meghatározásához ki kell szemelnünk, és követnünk kell egy folyadékrészecskét,
még ha csak rövid időre is. Legyen a kiszemelt folyadékrészecske pályája r(t), ami azt jelenti,
hogy tudjuk, hogy a részecske a t pillanatban az (x(t), y(t), z(t)) helykoordinátájú pontokon
halad át. A részecske gyorsulása az éppen abban a pontban vett sebesség időbeli deriváltja,
ahova a t pillanatban került. Írhatjuk tehát, hogy
a=

dv(x(t), y(t), z(t), t)
.
dt

(6.14)

Vegyük észre, hogy a v(x(t), y(t), z(t), t) sebesség egyedül a t idő függvénye (noha térwww.tankonyvtar.hu
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mennyiségből képeztük, most figyelembe vettük, hogy a pálya mentén a helykoordináták
is az idő függvényei). Az egyenes d-vel jelölt deriválás ugyanolyan jellegű, mint a pontmechanikában, az időbeli változás gyorsaságát adja meg. A v(x(t), y(t), z(t), t) mennyiség
a helykoordinátákon keresztül közvetett módon függ az időtől, ezért a közvetett függvény
deriválási szabályát kell alkalmaznunk, mely a legegyszerűbb változatban a jól ismert
df (x(t))
df dx
=
·
dt
dx dt

(6.15)

alakú. Esetünkben az f függvény vektor, és az y(t), z(t) további közvetett időfüggésén
kívül expliciten is függ az időtől, amire a külön kiírt t változó utal. A közvetett függvény
deriválásakor ilyenkor képezni kell minden egyes változó szerint a parciális deriváltat, azt
meg kell szorozni az adott változó időderiváltjával, s mindezt összeadni, vagyis
dv(x(t), y(t), z(t), t)
∂v dx ∂v dy ∂v dz ∂v
=
+
+
+
.
dt
∂x dt
∂y dt
∂z dt
∂t

(6.16)

Felhasználva, hogy a koordináták időderiváltjai nyilván a részecske megfelelő sebességkomponensei, kapjuk az
dv
∂v
∂v
∂v
∂v
a≡
=
+u
+v
+w
(6.17)
dt
∂t
∂x
∂y
∂z
végső eredményt.
A fenti kifejezés vektormennyiség. Ennek komponenseit úgy kapjuk, hogy a v vektor
komponenseit vesszük. A x irányú gyorsulás így például
ax ≡

du
∂u
∂u
∂u
∂u
=
+u
+v
+w
.
dt
∂t
∂x
∂y
∂z

(6.18)

A folyadékrészecske gyorsulását kifejeztük a sebességtérrel, s annak idő és hely szerinti
parciális deriváltjaival. Ez a gyorsulás is tehát térmennyiség, mely a három helykoordináta
és az idő függvénye.
Érdemes értelmezni az eredményt. A hely szerinti parciális deriváltak azért jelentek
meg, mert a részecske elmozdul, s az elmozdulás után általában olyan helyre jut, ahol más
a sebesség. Ez nyilván járulékot ad gyorsulásához, sőt, stacionárius áramlásban (6.13) csak
ezek a tagok léteznek.
Tekintsünk egy egyszerű esetet, melyben az áramlás stacionárius, x irányú, s csak az x
koordinátától függ: v(r, t) = (u(x), 0, 0). A részecske az x helyzetből indulva, kis dt idő
alatt az x + u(x)dt helyre jut. Sebességének megváltozása u(x + u(x)dt) − u(x), mely
a differenciálás (1.6) és (6.15) szabályai szerint du(x)/dx · u(x)dt. A dt időkülönbséggel
osztva kapjuk a gyorsulást: ax = u · du/dx, s ez összhangban van (6.18)-al.
Egyszerű példaként tekintsük a (6.11) áramlást, melyben a folyadékelemek körmozgást
végeznek. Állandó ω esetén ez időtől független, a lokális sebességváltozás nulla. A gyorsulás
tehát teljes mértékben az elmozdulásból adódik. Az x irányú gyorsulás
ax = u

∂u
∂u
+v
= 0 + (−ωx)ω = −ω 2 x .
∂x
∂y
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A másik komponensre hasonlóan kapjuk, hogy ay = −ω 2 y, vagyis a gyorsulás vektora
a = −ω 2 r .

(6.20)

Ezzel visszakaptuk a körmozgásokra ismert eredményt, miszerint az állandó szögsebességű
körmozgás során a testre ható erők eredőjének az ω 2 r nagyságú és a középpont felé mutató
centripetális gyorsulást kell biztosítania.
Ugyanezt a számolást arra az időfüggő esetre elvégezve, amikor az ω szögsebesség nem
állandó, hanem egy tetszőleges ω(t) függvény, az kapjuk, hogy
a=

ω̇
u − ω2r ,
ω

(6.21)

ahol ω̇ a szögsebesség időderiváltja. Itt az első tag a lokális gyorsulás. A körmozgás
szempontjából ez a kerületi gyorsulás, hiszen u a sugárra merőleges. Ehhez járul a már előbb
is megkapott befelé mutató centripetális gyorsulás.
A
d
∂
∂
∂
∂
=
+u
+v
+w
(6.22)
dt
∂t
∂x
∂y
∂z
művelet az áramlások során igen fontos, ezért külön elnevezést is kapott: ez a hidrodinamikai
vagy teljes időderivált.
A fenti levezetésben nem használtuk ki, hogy csak a sebesség deriváltjára vonatkozhat.
Bármely A skalár fizikai mennyiség időbeli megváltozását, ha azt a mennyiséget a folyadékelemhez kötve követjük, a dA/dt derivált adja. Mivel a későbbiekben sokszor lesz rá
szükség, expliciten megadjuk a ρ sűrűség dt idő alatti megváltozását a folyadékelemmel
együtt mozogva
dρ
∂ρ
∂ρ
∂ρ
∂ρ
=
+u
+v
+w
.
(6.23)
dt
∂t
∂x
∂y
∂z
Ez a sűrűség teljes deriváltja.
A hidrodinamikai derivált fogalmának szemléletes összegzése érdekében tekintsük egy,
az Északi-sarktól az Egyenlítő felé u sebességgel haladó hőmérő által jelzett adatok időbeli
fejlődését. Miközben egyre alacsonyabb földrajzi szélességekre érünk, a hőmérséklet egyre
magasabb lokális értékeivel találkozunk. A T hőmérsékletmező ebből adódó időegységre
eső változását a haladási irányba eső u∂T /∂x + v∂T /∂y + w∂T /∂z térbeli derivált adja.
A hőmérő által érzékelt változások másik oka lehet például az időjárás pillanatnyi alakulása,
mely álló helyzetben is megmutatkozna. Ezt fejezi ki a ∂T /∂t helyi időderivált. A két járulék
összege, a hidrodinamikai derivált ad számot a teljes változásról3 .

6.5. Az állapotegyenlet
A termodinamikai (ρ, p, T ) skalármezők nem függetlenek egymástól. Látni fogjuk, hogy
a mozgásegyenleteink a sűrűséget és a nyomást tartalmazzák, és nem mondanak semmit
3

Érdemes megfontolni a sebesség és időskálák viszonyát is. Ha hőmérőnket egy műholdra szereljük, mely
mintegy 80 perc alatt megkerüli a Földet, a parciális időderivált tagot elhanyagolhatjuk. Ha azonban gyalogosan
visszük a hőmérőt (u kicsi), akkor a térbeli járulékról feledkezhetünk meg.
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a hőmérsékletről. Ezt a mennyiséget a közeg termodinamikai állapotegyenlete adja meg,
melyről a tapasztalat szerint feltehetjük, hogy ugyanabban a ρ = ρ(p, T ) alakban érvényes
áramlás közben is, mint nyugalomban, azaz termodinamikai egyensúlyban. Ez a lokális
egyensúly elve.
Viszonylag kis változások esetén az állapotegyenlet mind gázokban, mind folyadékokban
a hőtágulási törvénynek felel meg, melyet a 3.2 fejezetben már tárgyaltunk.
Egy gyakran használatos alakot kapunk (3.4) átrendezésével:
∆ρ
= −α∆T ,
ρ0

(6.24)

ahol ∆ρ = ρ(p0 , T ) − ρ0 és ∆T = T − T0 . A relatív sűrűségváltozás tehát megegyezik
a hőmérséklet-változás és a hőtágulási együttható szorzatának ellentettjével. Ennek révén a
sűrűség ismeretében meghatározható a hőmérséklet.
Abban a határesetben, amikor a különbségek nagyon kicsik, megkapjuk a hőtágulási
együttható deriválttal kifejezett termodinamikai alakját:
( )
1 ∂ρ
.
(6.25)
α=−
ρ ∂T p
Alkalmazzuk ezt a levegő, vagyis egy ideális gáz esetére. A levegő állapotegyenletének
(1.2) alakjából
pMlevegő
ρ=
.
(6.26)
RT
Ezt a hőmérséklet szerint deriválva
pMlevegő
∂ρ
ρ
=−
=
−
,
∂T
RT 2
T

(6.27)

amiből az ideális gáz hőtágulási együtthatója
α=

1
,
T

(6.28)

ami tehát független a nyomástól. A hőtágulási együttható természetes közegekre vonatkozó
mért értékét az 1. táblázat adja meg.
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7. fejezet
A folyékony közegek mozgásegyenletei
Ebben a fejezetben megismerkednünk a folyadékok és gázok mozgásának fizikai törvényeivel. Ezek pontos megfogalmazásához matematikai leírásra van szükség, amihez felidézzük
az egyetemi matematika-tananyag idevágó legfontosabb összefüggéseit. A fizika más fejezeteihez hasonlóan, a megfogalmazott törvények néhány matematikai egyenlettel megadhatók,
melyek azonban jelenségek igen széles körére vonatkoznak. A célunk a későbbiekben az
lesz, hogy megmutassuk, hogyan bontható ki az alaptörvényekből számos konkrét jelenség
matematikai leírása.

7.1. A dinamikai egyenlet
Az áramlás mozgásegyenleteinek egyike természetesen a dinamika alapegyenletéből következik. Tekintsünk egy kis méretű folyadékelemet, melynek tömege m. A Newton-egyenlet
∑
szerint inerciarendszerben, mely nem gyorsul és nem is forog, a testre ható erők F eredője
meghatározza a gyorsulást: a tömeg és a gyorsulás szorzata egyenlő az erők eredőjével:
∑
ma =
F .
(7.1)
Mivel célunk a sebességtér meghatározása, keresett mennyiségünk v, a gyorsulást célszerű
(6.17) szerint a sebesség teljes deriváltjaként írni. Ugyanakkor a tömeg helyett érdemes a
közeg sűrűségét használni, s kifejezni a folyadékelem tömegét a ρ sűrűség és a kis V térfogat
szorzataként:
dv ∑
ρV
=
F .
(7.2)
dt
A folyadékelemre ható erő három különböző fajtájú lehet: a gravitációs erő (a súly), a
nyomásból származó erő és a súrlódási, vagy viszkózus erő:
∑
F = Fg + Fp + Fs .
(7.3)
Mivel a folyadékelem térfogatát nehéz meghatározni, felmerül a kérdés, hogy megszabadulhatnánk-e ettől a mennyiségtől. Erre akkor van esélyünk, ha minden egyes erő arányosnak
bizonyul a V térfogattal.
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A gravitációs erővel nyilván ez a helyzet: a Föld felszínéhez közel a súly a g gravitációs
gyorsulás és a tömeg szorzata:
Fg = mg = ρgV .
(7.4)
A nyomás mindig egy lapra (sík lemezre) ható erővel kapcsolatos: az erő nagysága a p
nyomás és a lap felületének szorzata, s az erő vektora a lapra merőleges irányú. A nyomási erő
meghatározásához ismernünk kell a kis térfogatot határoló lapokat. A legegyszerűbb esetet
véve, tegyük fel, hogy a V térfogat téglatest alakú, melynek élei a koordinátatengelyekkel
párhuzamosak, s hosszuk rendre dx, dy és dz 1 . Nyilván V = dxdydz. Legyen a
folyadékelem, a téglatest középpontja az (x, y, z) pont. Az x tengelyre merőleges lapok ekkor
az x + dx/2 és x − dx/2 síkok (7.1 ábra). Ezeken a lapokon a nyomás p(x + dx/2, y, z), ill.,
p(x − dx/2, y, z). Szigorúan véve ezek a lapok közepén vett értékek, de mivel a lapok kicsik,
jó közelítéssel tekinthetők a lapok bármely pontjához tartozó nyomásnak. A közeg nyomása
a téglatest belseje felé hat. A bal oldali lapon a nyomásból származó erő ezért pozitív és
megkapható a nyomás és a dydz felszín szorzataként: p(x − dx/2, y, z)dydz. A jobb oldali
lapon az erő kifejezése hasonlóan adódik, de előjele negatív. A két lapra ható erő eredője, a
nyomási erő x irányú komponense:
Fp,x = [p(x − dx/2, y, z) − p(x + dx/2, y, z)] dydz .

(7.5)

7.1. ábra: A téglatest alakú folyadékelem és a rajta kívül levő közeg nyomásából rá ható x irányú
erők. A bal oldali (B) lapra pozitív irányba mutató erő hat, a jobb oldali (J) lapra negatív irányú.

A differenciálás (1.6) definíciós szabálya szerint elegendően kis dx esetén azt kapjuk,
hogy
∂p
Fp,x = − dxdydz .
(7.6)
∂x
1

A d-vel jelölt véges különbségeket a 1.2.2 fejezetben leírt módon értelmezzük. Ezek olyan kicsik hogy a
velük képzett differenciahányados megegyezik a differenciálhányadossal.
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A nyomásból származó erő x komponense tehát a nyomás x szerinti parciális deriváltjának
ellentettjével arányos. Ez érthető, hiszen ha a jobb oldalon nagyobb a nyomás, akkor az eredő
erő negatív. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az erő arányos a V térfogattal is.
Ugyanezt a gondolatmenetet a másik két irányra alkalmazva, a másik két komponensre
hasonlóan kapjuk, hogy
Fp,y = −

∂p
V ,
∂y

Fp,z = −

∂p
V .
∂z

(7.7)

Annak érdekében, hogy a nyomási erő Fp vektorát felírhassuk, érdemes felidézni,
hogy egy skalárfüggvény parciális deriváltjaiból alkotott vektort a függvény gradiensének
nevezzük:
(
)
∂p ∂p ∂p
gradp ≡
.
(7.8)
, ,
∂x ∂y ∂z
Ezzel a jelöléssel a nyomási erő a kompakt
Fp = −V gradp

(7.9)

alakba írható. Hangsúlyozzuk, hogy a nyomási erő tulajdonképpen a nyomási inhomogenitásból származó erő, hiszen a nyomástér helyfüggése okozza; állandó nyomás mellett a
nyomási erő zérus.
A gravitációs és a nyomási erő mintájára a súrlódási erőt az
Fs = sρ V

(7.10)

alakban írjuk, ahol s a belső súrlódásból származó gyorsulás. Ez az erőfajta eseteinkben
általában elhanyagolható lesz, a gyorsulás alakját ezért nem határozzuk meg pontosan, de
annyit fontos tudni róla, hogy a sebességtérrel kapcsolatos (s független a nyomástól).
Mivel minden erő arányosnak adódott a térfogattal, a folyadékelem (7.2) dinamikai
(Newton-) egyenlete a sűrűséggel való osztás után a
1
dv
= g − gradp + s
dt
ρ

(7.11)

alakban jelenik meg. A gradiens bevezetésével a (6.16) teljes derivált is tömörebb alakban
írható. A v sebességvektor és a gradiensképzés művelete két vektor skaláris szorzataként
összeszorozható, és a következő műveletet jelenti
(vgrad) ≡ u

∂
∂
∂
+v
+w
.
∂x
∂y
∂z

(7.12)

Ezzel a jelöléssel
∂v
dv
=
+ (vgrad)v .
dt
∂t
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7.2. Gravitációs áramlatok, helyi frontok
Mielőtt a teljes hidrodinamikai egyenletrendszert levezetnénk, máris lehetőség nyílik a dinamikai egyenlet széleskörű alkalmazási lehetőségének illusztrálására a gravitációs áramlatok
példáján. Ez a jelenség a földi méretekhez képest kis kiterjedésű, benne ezért a forgásnak (a
Coriolis-erőnek) és a Föld görbületének még nincs szerepe.
Ehhez először levezetjük a mozgásegyenlet egy következményét, a Bernoulli-törvényt.
Tekintsünk az egyszerűség kedvéért adott (x) irányú időfüggetlen áramlást, mely csak az x
koordinátától függ. Az egyetlen el nem tűnő sebességkomponens tehát u(x). Olyan esetben,
amikor a gravitáció nem játszik szerepet és a súrlódás is elhanyagolható, a (7.11) egyenlet
átírható, mint
(
)
du(x)
1 dp
d 1 2
p(x)
u(x)
+
=
u (x) +
=0 ,
(7.14)
dx
ρ0 dx
dx 2
ρ0
ahol felhasználtuk, hogy a ρ0 sűrűség nem változik a hellyel. Mivel a jobb oldal egy hely
szerinti derivált, mely eltűnik, a zárójelben levő mennyiségnek helytől független állandónak
kell lennie:
1
ρ0 u2 (x) + p(x) = állandó .
(7.15)
2
A bal oldali összefüggés értéke tehát független attól, hol értékeljük ki az időfüggetlen
áramlásban. Ez a Bernoulli-törvénynek az általunk alkalmazott feltételek mellett érvényes
alakja, mely tekinthető úgy is, mint a munkatétel folyadékokra érvényes változata. Leggyakoribb következménye, hogy a nyomás ott kisebb, ahol a közeg gyorsabban áramlik. Ez
magyaráz olyan hétköznapi jelenségeket, hogy a hirtelen széllökés következtében a nyitott
ablak becsapódik, vagy hogy a kikötött hajók a folyókon egymáshoz simulnak (közöttük
ugyanis az átlagosnál gyorsabb az áramlás, hiszen a víz számára rendelkezésre álló csatorna
összeszűkül a hajótestek miatt).
Ha egy vékony, sűrű folyadékréteg csak véges vízszintes tartományra terjed ki, az nemegyensúlyi állapot, s ezért kiegyenlítődési folyamat indul el. A kiegyenlítődés erős áramlással
jár, melynek hajtóereje a gravitáció, noha esetleg csak néhány ezreléknyi sűrűségkülönbség
miatt. Az ilyen mozgásokat ezért gravitációs áramlatoknak nevezzük. A gravitációs áramlat
határvonalának áthaladása a perem egy rögzített pontján hirtelen sűrűségváltozással jár. Ezért
az áramlat elejét jelző diszkontinuitási felületet frontvonalnak, magát az áramlatot pedig helyi
frontnak is tekinthetjük.
A Bernoulli-törvény alapján meghatározhatjuk a gravitációs áramlat legfontosabb jellemzőjét, a frontvonal U behatolási sebességét az álló, ritkább közegbe. A front belsejében,
a frontvonaltól távol a sűrű közeg vastagsága közel állandó. Jelöljük ezt h-val. A közeg
sebessége itt gyakorlatilag nulla. A felszínközeli nyomás a frontvonalon megegyezik a H
magasságú, álló, kisebb sűrűségű közeg (ρ0 − ∆ρ)gH hidrosztatikai nyomásával, a front
belsejében viszont (ρ0 − ∆ρ)g(H − h) + ρ0 gH, hiszen a könnyebb közeg csak H − h
vastagságú. A (7.15) Bernoulli-egyenletet a front belsejében és a frontvonalon felírva tehát
1
(ρ0 − ∆ρ)g(H − h) + ρ0 gh = ρ0 U 2 + (ρ0 − ∆ρ)gH .
2
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7.2. ábra: Gravitációs áramlat sematikus képe. A ρ0 sűrűségű nehezebb közeg balról jobbra U
sebességgel behatol a ρ0 − ∆ρ sűrűségű álló, kisebb sűrűségű közegbe.
Átrendezés után a teljes H magasság kiesik, s azt kapjuk, hogy
√
∆ρ
U= 2
gh .
ρ0

(7.17)

Ez tehát a helyi front sebessége és vastagsága, ill. a sűrűségkülönbség közötti kapcsolat. A
sebesség mind a magasság, mind a sűrűségkülönbség négyzetgyökével nő.
A gravitációs áramlatok talán legismertebb formája a helyi szelekkel kapcsolatos. A
légkörben minden lokalizált lehűlés hideg áramlatokat okoz. Ilyenek a jól ismert parti vagy
tavi, tengeri szelek. Gravitációs áramlat a lavina is, melyben a levegővel keveredett hó jelenti
a mozgó közeget (7.3 ábra).
A légköri sűrűségkülönbséget általában a hőmérséklet-különbség okozza. A (6.24)
állapotegyenlet és az ideális gáz hőtágulási együtthatóját megadó (6.28) összefüggést felhasználva a gravitációs áramlat sebessége az atmoszférában
√
∆T
U= 2
gh ,
(7.18)
T0
ahol ∆T a két légtömeg közötti kis hőmérséklet-különbség, T0 pedig az átlaghőmérséklet.
Alkalmazzuk ezt a parti vagy tengeri szél esetére. A hőmérséklet-különbség nagyságrendje
∆T = 10 K, a víz felől érkező hideg levegőréteg vastagsága h = 30 m körüli, s ezzel
(T0 = 300 K esetén) U ≈ 4, 5 m/s, azaz mintegy 16 km/h erősségű parti, tengeri szelet
kapunk. Figyelemre méltó, hogy egy ilyen egyszerű összefüggés milyen jól adja vissza a
tapasztalatnak megfelelő értéket.
Gravitációs áramlat a nagy zivatarok előszele, a kifutó szél. A zivatarfelhőkben kialakuló
eső hideg levegő leáramlását okozza, mely a Föld felszínére kerülve gravitációs áramlat
formájában terül szét (7.4 ábra). Ugyanakkor a zivatarfelhőben feláramló meleg levegő a
troposzféra felső határát alkotó tropopauzába ütközik, s annak mentén folyik szét. Mivel itt
már kicsapódás történik, ez a gravitációs áramlat jól látható a viharfelhő mozgó üllőjeként.
A hideg szeleket a felkavart por vagy homok teheti láthatóvá (7.5 ábra).
A gravitációs áramlatokkal kapcsolatos további jelenségek sora is igen hosszú. Kezdve
az olyan hétköznapi folyamatokkal, mint a hideg levegő szobába történő beáramlása, a
www.tankonyvtar.hu
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7.3. ábra: Hólavina Bow Valley körzetben, Alberta, Kanada. Clair Israelson felvétele. (Forrás:
http://www.ec.gc.ca/envirozine/)

üllő

gravitációs áramlat

eső

7.4. ábra: A zivatar előszele (kifutószele) és a felhő üllőjének mozgása is gravitációs áramlat.
bányafolyosókban a metán (bányalég), a víz felszínén az olajszennyezés szétterjedéséig,
számos természeti jelenségben megjelenik.
Tengeri előfordulásuk is gyakori. A folyótorkolatok előtti sekély vizekben a dagállyal
érkező sós tengervíz hoz létre alul sós gravitációs áramlatot, mellyel a felszínen kiáramló
édesvízű front társul (7.6a ábra). A sós tengerek vize is gravitációs áramlatokon keresztül
jut el a hígabb óceánokba. Így pl. a Földközi-tenger vize gravitációs áramlatot alkotva jut
a Gibraltári-szoroson át az Atlanti-óceán közepes vízrétegeibe (7.6b ábra), míg a felszínen
az óceáni víz áramlik a tenger felé. A tengerekben kialakuló gravitációs áramlatok tipikus
sűrűségkülönbsége ezrelék nagyságrendű, ezért (7.18)-ben h = 100 m-es rétegvastagsággal
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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7.5. ábra: Homokvihar Szudánban. A kifutó szél által felkavart por kirajzolja a gravitációs áramlat
hideg levegőjét (http://www.funonthenet.in).

számolva, U ≈

√
2 m/s, azaz sebességük 5 km/óra körüli.

7.6. ábra: Gravitációs áramlatok tengerben. a) A dagály érkezésekor sós víz áramlik a torkolati
területek alsó rétegeiben, és ez felső édesvízi gravitációs áramlatot is indít. b) A különböző sókoncentrációjú tengerek vízcseréje is gravitációs áramlatok formájában zajlik szorosokon keresztül. A
felszínen könnyebb tengervíz folytonosan rétegzett, ezért a gravitációs áramlat csak saját sűrűségének
eléréséig süllyed.

Kevéssé nyilvánvaló, de gravitációs áramlatnak tekinthető számos kőomlás, földcsuszamlás, a visszahulló vulkáni hamu mozgása, vagy a lávafolyás is. Bár az eredeti közegek nem
folyadékok, ha valamilyen erős kezdeti hatás (pl. földrengés) miatt mozgásba lendülnek, a
mozgás során fölhígulnak, fluidizálódnak. A mozgó kődarabok egyre erősebben ütköznek
egymással, s emiatt egyre távolabbra kerülnek, a rendszer egyre hígabb lesz. Az olvadt
láva lassú áramlása közben a magas hőmérséklet miatt gázok szabadulnak fel a talajból, ami
tovább lazítja a mozgó közeget.
www.tankonyvtar.hu
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7.3. A tömegmegmaradás, kontinuitási egyenlet
A dinamikai egyenlet alapvető változója a sebességtér, de megjelenik benne a sűrűség- és a
nyomástér is. Ez egyetlen vektoregyenlet, melynek három komponense van, nem alkalmas
ezért arra, hogy mind az öt térmennyiséget (u, v, w, ρ, p) meghatározza. Szükségünk van
még tehát két újabb egyenletre. Ehhez egy újabb természettörvény, a tömegmegmaradás
ad lehetőséget. Ennek egyenlet formájában történő megfogalmazásához tekintsünk most
egy rögzített kis térfogatot, mely ugyanolyan alakú, mint az előző fejezetben vizsgált
folyadékelem, de ez a térfogat most nem mozog. A benne levő tömeg természetesen m =
ρV = ρdxdydz. A tömeg időbeli megváltozása abból adódhat, hogy a sűrűség időfüggő:
dm
d
∂ρ
= ρdxdydz =
dxdydz .
(7.19)
dt
dt
∂t
Az második egyenlőség jobb oldalán azért kell parciális időderiváltat írnunk, mert a sűrűség
általában függ a helykoordinátáktól is. Itt jut kifejezésre az a tény is, hogy a téglatest rögzített,
azaz az élhosszak nem változnak időben.
A tömegmegmaradás azt jelenti, hogy a téglatesten belüli tömeg csak akkor változhat, ha
be- vagy kiáramlás történik a falakon keresztül. Az x irányra merőleges dydz felületű lapon
dt idő alatt annyi tömeg áramlik át az u nagyságú x irányú sebesség következtében a pozitív
irányban, amennyi az udtdydz térfogatban van, vagyis ρudtdydz. Az x − dx/2 síkon (7.7.
ábra) az egységnyi idő alatt beáramló tömeg így a ρu mennyiség (x − dx/2, y, z) helyen vett
értéke szorozva a felülettel, vagyis (ρu)(x − dx/2, y, z)dydz, a másik lapon kiáramló tömeg
viszont (ρu)(x + dx/2, y, z)dydz.

7.7. ábra: A téglatest alakú rögzített térfogat és a lapjain x irányban időegység alatt átáramló tömeg.
A két járulék különbsége
[(ρu)(x − dx/2, y, z) − (ρu)(x + dx/2, y, z)] dydz .
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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A differenciálás (1.6) szabálya szerint azt kapjuk, hogy a tömegváltozás az x irányú lapokon
való átáramlás következtében
∂ρu
−
dxdydz .
(7.21)
∂x
Az x irányú áramlásból adódó tömegváltozás tehát a (ρu) szorzat x szerinti deriváltjával
arányos.
Ugyanezt a gondolatmenetet alkalmazva a másik két irányra is, ahol a lapokra merőleges
áramlási sebességet a v és a w komponensek adják meg, a
−

∂ρv
V ,
∂y

−

∂ρw
V
∂z

(7.22)

járulékokat kapjuk. E három járulék összege éppen a ρv vektor negatív divergenciája
megszorozva a térfogattal: −div(ρv)V . Mivel ennek meg kell egyeznie a téglatesten belüli
(7.19) tömegváltozással, a térfogattal való osztás után a
∂ρ
+ div(ρv) = 0
∂t

(7.23)

differenciálegyenletet kapjuk, melynek neve kontinuitási egyenlet. Ez az alak arra az
esetre vonatkozik, amikor sehol sincs folyadékba injektálás. Amennyiben az adott helyen
és pillanatban időegységenként q(x, y, z, t) tömeget juttatunk kívülről, ez a forráserősség
megjelenik a jobb oldalon.
∂ρ
+ div(ρv) = q .
(7.24)
∂t
Ebből az alakból látszik, hogy az állandó sűrűségű folyadék sebességének divergenciája
valóban akkor nem zérus (l. 6.3. fejezet), ha a folyadékba anyagot juttatunk be, vagy szívunk
ki.
Érdemes átírni a kontinuitási egyenletet olyan alakba, melyben a sűrűség teljes deriváltja
szerepel. A (6.23) összefüggés alapján adjunk hozzá (7.24)-hez (vgrad)ρ-t, és vonjuk is le
ugyanezt a mennyiséget. A bal oldalon ekkor
dρ
+ div(ρv) − (vgrad)ρ
dt

(7.25)

szerepel. A két utolsó tagban a műveleteket részletesen kiírva azt kapjuk, hogy
∂ρu ∂ρv ∂ρw
∂ρ
∂ρ
∂ρ
+
+
−u
−v
−w
.
∂x
∂y
∂z
∂x
∂y
∂z

(7.26)

Az első három tagban szorzatok differenciálása szerepelnek. A szorzatfüggvény deriválási
szabálya szerint például ∂(ρu)/∂x = ρ∂u/∂x + u∂ρ/∂x. Mindezeket kiírva azt látjuk, hogy
(vgrad)ρ megjelenik pozitív előjellel is, összességében kiesik, és ami marad, az éppen ρdivv:
dρ
+ ρdivv = q ,
dt

(7.27)

ami a kontinuitási egyenlet újabb ekvivalens alakja.
www.tankonyvtar.hu
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7.4. Az összenyomhatatlan áramlás
A kontinuitási egyenlet új alakja lehetőséget ad arra, hogy megfogalmazzuk, mikor tekinthető
egy áramlás összenyomhatatlannak.
A sűrűség teljes deriváltja azt mutatja meg, hogy mennyit változik a sűrűség a folyadékelemmel együtt mozogva. Ha a sűrűség ilyen értelemben nem változik, akkor mondhatjuk,
hogy az áramlás során a közeg összenyomhatatlan. Az összenyomhatatlanság feltétele tehát
dρ
∂ρ
=
+ (vgrad)ρ = 0 .
dt
∂t

(7.28)

Vegyük észre, hogy (6.23) ismeretében ez azt jelenti, hogy a sűrűség lokálisan változhat,
az adott helyre kerülő részecskék más sűrűségűek lehetnek. A kiszemelt folyadékelem
viszont csak úgy mozoghat, hogy sűrűsége közben állandó maradjon. Külső kényszerítő
hatás hiányában csak arrafelé léphet tovább, ahol ugyanakkora a sűrűség. Ezt természetesen
nem könnyű szemléletesen értelmezni, hiszen nem tudhatjuk előre, mi történik a részecske
környezetében. Ha például a részecske szintjében a jobb oldalon a sűrűség mindenütt
megnő egy kicsit, akkor a részecske csak úgy léphet jobbra, ha közben emelkedik. Az
összenyomhatatlanság tehát nem jelenti azt, hogy a sűrűség térben és időben állandó. Ha
ez utóbbi feltétel is teljesül, vagyis ρ = ρ0 ≡ állandó, akkor a közeg homogén sűrűségű.
A részletes vizsgálat szerint az összenyomhatatlanság feltétele akkor teljesül, ha az
áramlás jellegzetes sebessége, jelöljük ezt U -val, sokkal kisebb, mint a közegre jellemző
c hangsebesség. Természetes közegeink szobahőmérsékleten mért hangsebesség értékeit
az 1. táblázatban találjuk. Mivel ezek legalább több száz m/s nagyságúak, a (7.28)
összenyomhatatlansági feltétel a környezetünkben előforduló 10 m/s nagyságrendű, tehát
lassú áramlásokra teljesül. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ez az állítás nincs
ellentétben azzal a hétköznapi tapasztalattal, hogy a levegő könnyen összenyomható, pl.
pumpálás során. Az, hogy az áramló levegő összenyomhatatlan, azt jelenti, hogy saját magát
nem nyomja jelentősen össze mindaddig, amíg sebessége sokkal kisebb marad, mint 340 m/s.
A vizsgált áramlásokról a továbbiakban ezért mindig feltesszük, hogy összenyomhatatlanok.
A (7.28) feltétel független a kontinuitási egyenlettől. A (7.27) egyenlet tehát érvényes
a (7.28) megszorítás mellett is. Források és nyelők távollétében, amikor q = 0, következik
tehát (7.27)-ből, hogy
divv = 0 .
(7.29)
Az összenyomhatatlan áramlás tehát egyben divergenciamentes is! Figyelemre méltó, hogy
ez a megszorítás egyedül csak a sebességre vonatkozik.
Az összenyomhatatlan áramlás teljes mozgásegyenlet rendszere így
1
dv
= g − gradp + s ,
dt
ρ
dρ
=0 ,
dt
divv = 0 .

(7.30)
(7.31)
(7.32)

Az első a Newton-egyenlet, a két skaláregyenlet pedig a kontinuitási egyenlet következménye
összenyomhatatlan áramlásra: a sűrűségegyenlet és divergenciamentességi feltétel. Ez
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK

www.tankonyvtar.hu

82

7. MOZGÁSEGYENLETEK

összesen öt skaláregyenlet, mely egyértelműen meghatározza az öt térmennyiséget: u, v, w, ρ
és p-t (a hőmérséklet pedig az állapotegyenletből kapható meg). Vegyük észre, hogy négy
egyenlet vonatkozik közvetlenül a sebességre, és nincs külön nyomásegyenletünk. A nyomás
tehát annak megfelelően áll be, ahogy az a kényszer megköveteli, hogy a dinamikai egyenlet
és a divergenciamentesség egyszerre teljesüljön. Ne feledjük, hogy a dρ/dt = 0 egyenlet
sem független a sebességtől, ahogy a (6.23) hidrodinamikai derivált mutatja.
Ha két különböző, de azonos kezdeti térmennyiségekkel jellemzett közeg mozgását
vizsgáljuk, akkor elhanyagolható súrlódás esetén a (7.30)–(7.32) egyenletek a két közegre
azonosak, ezért a terek minden későbbi pillanatban is megegyeznek. Így pl. a két közeg
sűrűsége is azonos. Az anyagi minőségből adódó különbség (6.24) szerint ezért csak az eltérő
hőmérsékletekben fog megmutatkozni, hiszen a hőtágulási együtthatók különbözőek.
Érdemes elgondolkozni azon is, hogy a fenti hidrodinamikai egyenletek az ismeretlen
térmennyiségeken kívül csak a gravitációs gyorsulást tartalmazzák paraméterként, ill. a súrlódási erőben megjelenő együtthatót, mely méréssel könnyen meghatározható. Az egyenletek
maguk tehát nem függnek a közeg mikroszkopikus tulajdonságaitól. Biztosak lehetünk ezért
abban, hogy az egyenletek nem változnak meg akkor, ha esetleg újabb mikrorészecskéket
fedeznek majd fel, összhangban azzal, hogy első felírásukkor még azt sem lehetett biztosan
tudni, hogy léteznek atomok. Erre mondjuk azt, hogy a hidrodinamika fenomenológiai, vagy
más néven makroszkopikus elmélet.
A homogén közeg, azaz térben és időben azonos ρ0 sűrűségű közeg mozgásegyenletei
(7.30)–(7.32)-ből közvetlenül adódnak a
dv
1
= g − gradp + s ,
dt
ρ0

divv = 0

(7.33)

formában. Itt természetesen hiányzik a sűrűség teljes deriváltjának eltűnését megadó feltétel,
hiszen a sűrűség nem csak a folyadékelemmel együtt haladva marad meg, hanem mindig
és mindenhol ugyanaz az érték. Ezek a bevezetőben említett mérnöki áramlástan egyenletei. Számtalan jelenséget leírnak az örvényektől kezdve, a szárnyra ható aerodinamikai
felhajtóerőn keresztül a folyók turbulens áramlásáig, de a nagy léptékű környezeti áramlások
jellemzésére nem alkalmasak.
Mint arról szó volt, az utóbbihoz szükséges a Föld forgásának, görbületének, a közegek
sekélységének és rétegzettségének figyelembevétele. A (7.30)–(7.32) egyenletek a rétegzettség lehetőségét már tartalmazzák, hiszen a homogenitást nem tételeztük fel. Ennek megfelelően következik belőlük például az (1.21) Brunt–Väisälä-frekvenciával történő függőleges
irányú rezgés, amint azt a Függelékben megmutatjuk.

7.5. A Coriolis-erő
Forgó koordináta-rendszerekben a Newton-egyenlet eredeti alakja nem érvényes:
a forgó
∑
rendszerben fellépő a gyorsulás és a tömeg szorzata
nem
egyenlő
az
erők
F
eredőjével.
i
∑
Formálisan azonban érvényessé válik, ha a
Fi valódi erőkhöz még néhány fiktív vagy
más néven tehetetlenségi erőt is hozzáadunk. Ezen erők konkrét alakja ismert, kifejezhető
a részecske helyével, sebességével, stb. Az, hogy nem valódi erők, következik abból, hogy
nem tartoznak hozzájuk ellenerők.
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Az egyszerűség kedvéért vizsgáljunk először egy Ω állandó szögsebességgel forgó
korongot, és a rajta mozgó m tömegű testet. Állandó szögsebesség mellett összesen két fiktív
erő lép fel: a centrifugális és a Coriolis-erő. A centrifugális erő nagysága
Fcf = mrΩ2 ,

(7.34)

ahol r a test pillanatnyi helyzetének a forgástengelytől mért távolsága. A centrifugális erő
mindig sugár irányú, és a tengelytől kifelé mutat. A kifejezés szerint a centrifugális erő a
tengelyen kívül sehol sem tűnik el. Mivel az erő nem függ a sebességtől, a centrifugális erő
álló testekre is hat.
Számunkra fontosabb a Coriolis-erő, mely a forgó rendszerhez képest mozgó testekre hat
csak. A forgó rendszerben v nagyságú sebességgel mozgó testre ható Coriolis-erő nagysága
FC = 2mvΩ ,

(7.35)

iránya mindig a sebességre merőleges: pozitív, azaz az óramutató járásával ellentétes forgás
esetén mindig a sebességtől jobbra mutat. Nagysága független a test sebességének irányától:
a sugár irányban kifelé, vagy az erre az irányra merőlegesen mozgó test esetén ugyanannyi,
ha a sebesség mindkét esetben v nagyságú (7.8 ábra).

u

ac=2 Ωu

7.8. ábra: Az Ω szögsebességgel pozitív irányban forgó korongon mozgó testre ható Coriolis-erő
által okozott aC = 2Ωv gyorsulás a sebesség irányára merőleges, s a sebességtől jobbra mutat.

A Coriolis-erő abból adódik, hogy a test mozgása közben az „alatta levő” koordinátarendszer elfordul, azaz a test extra gyorsulásnak van kitéve, mintha rá még egy erő hatna.
A Coriolis-erő fellépésének szükségessége jól megvilágítható a következő egyszerű
példán. Tekintsünk egy álló testet, melyet egy Ω szögsebességgel pozitív irányban forgó
körhintából figyelünk. Itt azt látjuk, hogy a test állandó v sebességgel körpályán mozog. Ha
rá csak az mrΩ2 centrifugális erő hatna a forgó rendszerben, ami kifelé mutat, akkor egyre
távolabb kellene kerülnie. Ahhoz, hogy körpályán maradhasson, hatnia kell tehát rá még egy
tehetetlenségi erőnek. Ennek akkorának kell lennie, hogy az eredő a befelé mutató −mrΩ2
centripetális erőt adja. A hiányzó erő nagysága így éppen 2mrΩ2 , s befelé kell mutatnia.
Ez nem más, mint a Coriolis-erő, mely átírható a (7.35) alakba, ha felhasználjuk a kerületi
sebesség , a szögsebesség és a távolság között érvényes v = Ωr kapcsolatot.
Ez a fiktív erő nevét első részletes leírójáról Gaspard Gustav de Coriolis-ról kapta (1835).
A forgó Földön lezajló jelenségekre gyakorolt hatására Foucault kísérlete (1851) hívta fel a
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figyelmet, aki levezette, hogy a Corolis-erő következtében az inga lengési síkjának lassan el
kell fordulnia. Kísérletével megmutatta, hogy a mért és a számolt érték megegyezik, s ezzel
elsőként szolgált bizonyítékkal a Föld forgására.
Első alkalmazásaként vizsgáljunk egy testet, mely a nem forgó (inercia) rendszerben
egyenletes U sebességgel mozogva L elmozdulást tenne meg, s becsüljük meg, hogy mennyit
térül el eredeti irányától a koordináta-rendszer Ω szögsebességű forgása következtében (7.9
ábra). Kis eltérülést feltételezve, az eltelt idő t = L/U . A test gyorsulása az eredeti
irányra merőlegesen aC = FC /m = 2 U Ω. Az s = at2 /2 négyzetes úttörvényt az
eredeti irányra merőleges elmozdulásra a Coriolis-gyorsulással alkalmazva, az s eltérülés
s = aC t2 /2 = ΩL2 /U . Azt kapjuk, hogy
s
ΩL
=
.
L
U

(7.36)

A s eltérülésnek a teljes L eredeti elmozduláshoz viszonyított arányát tehát az Ω L/U
hányados adja. Annak ellenére, hogy a Coriolis-gyorsulás a sebességgel nő, az eltérülés
fordítottan arányos a sebességgel, ugyanis gyorsabb mozgás esetén a Coriolis-erő rövidebb
ideig hat!

7.9. ábra: Az erőhatás hiányában U állandó sebességgel egyenes vonalú, egyenletes mozgást végző
test L elmozdulást tenne meg. A Coriolis-erő hatására a test a sebességre merőlegesen s távolságra
el is térül. Pozitív forgásirányú rendszerben az eltérülés az eredeti elmozdulástól jobbra történik.

Becsüljük meg ezek után, mennyire tekinthető inerciarendszernek egy, a forgó Földön
elhelyezkedő laboratórium. Tökéletes inerciarendszerben semmilyen eltérülést nem tapasztalnánk. Egy földi laboratórium akkor tekinthető jó közelítéssel inerciarendszernek, ha
benne az eltérülés kicsi. A (7.36) relatív eltérülés tehát az a mérőszám, mely megadja,
hogy mekkora hibát követünk el, ha inerciarendszernek tekintjük a laboratóriumot. Közepes
földrajzi szélességen L = 10 m méretű mérőasztalt, U = 10 m/s sebességeket feltételezve,
s felhasználva a Föld (3.7) forgási szögsebességét, azt kapjuk, hogy s/L = 7 × 10−5 1/s ·
10 m/(10 m/s)= 7 × 10−5 , azaz 0, 007% relatív hibát követünk csak el, ha a Coriolis-erőt
elhanyagoljuk! A laboratórium vagy a szoba tehát igen jó közelítéssel inerciarendszer.
Gyakran halljuk a kérdést, minek alapján dönthető el egy ablak nélküli fürdőszobában,
hogy az északi vagy a déli félgömbön vagyunk-e. A válasz a lefolyó forgásiránya, melyet a
Coriolis-erő határoz meg. Ez elvileg helyes, a hatás azonban olyan kicsi, hogy a hétköznapi
életben nem mutatható ki. A lefolyó körüli legegyszerűbb áramlás az, melyben minden
folyadékrészecske egyenesen, a középpont felé mozog. Nyomáskülönbség vagy külső erő
hatására a részecskék általában örvénylő mozgást is végeznek. Ha ez az örvénylés egyedül a
Coriolis-erő következménye, akkor az eredetileg a középpont felé induló részecskék az északi
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féltekén jobbra eltérülnek, és az óramutató járásával ellentétes, pozitív körforgású örvény
jön létre. (A déli féltekén fordított a helyzet.) Ahhoz, azonban hogy a Coriolis-erő lényeges
legyen egy földi laboratóriumban, minden más hatást ki kell küszöbölnünk, legalább ezrelék
pontosságig. Ezt általában nem tudjuk biztosítani, hiszen a fürdőkád vagy kézmosó kagyló
nem hengerszimmetrikus geometriája eleve ennél nagyobb nyomási erőket hoz létre, a dugó
kihúzásakor keltett áramlás hatásáról nem is beszélve. A hétköznapi tapasztalat ezért nem
mutatja a lefolyók kitüntetett örvénylési irányát az egyes féltekéken: mindkét irányú forgás
előfordulhat egyetlen fürdőszobán belül is.
Gondosan megtervezett kísérletekben azonban elérhető, hogy minden zavaró hatást
kiküszöböljenek. Az elsőt A. Perrot végezte nyolc évvel Foucault után, 1859-ben Párizsban.
Hatalmas henger alakú tartályt használt, kisméretű kifolyóval az alján, s a vizet egy teljes
napig hagyta megnyugodni. A dugó hirtelen kihúzása után valóban pozítív irányú örvénylés
jött létre. A kísérletet száz évvel később megismételték Bostonban egy 6 m átmérőjű, kb. 15
cm magas tartállyal, s ugyanazt az eredményt kapták.
A (7.36) kifejezés világosan mutatja a Coriolis-erő sajátos tulajdonságát: a hatására
bekövetkezett relatív eltérülés nő a távolsággal (állandó sebesség mellett). Az 7.1. táblázat a
relatív eltérülés értékeket adja meg egyre nagyobb L elmozdulásokra, a légköri mozgásokra
(is) jellemző 10 m/s sebességre.
7.1. táblázat: A relatív eltérülés százalékban kifejezett értéke az eredeti irányban megtett L
elmozdulás függvényében az Ω = 5 · 10−5 1/s, U = 10 m/s értékekkel. (A vizek mozgására
jellemző U = 1 m/s sebességekkel az s/L értékek rendre 10-szer nagyobbnak adódnak.)
L
s/L (%)

10 m 100 m
0, 005 0, 05

1 km
0, 5

10 km
5

1000 km
50

1000 km
500

A táblázatból jól látszik, hogy a laboratórium 10 méteres kiterjedésével szemben, a 10
km-es távolságon az eltérülés már semmiképpen sem hanyagolható el, az ennél nagyobb
távolságokon pedig már összemérhető, vagy nagyobb, mint az egyenes menti elmozdulás.
(Megjegyezzük, hogy a (7.36) összefüggés levezetésekor feltételeztük, hogy az eltérülés kicsi, ezért az eredmény L > 10 km esetén már korrekcióra szorul. Jelen formája is jól mutatja
azonban a nagyságrendi viszonyokat.) A táblázat eredményei egyben azt is jelzik, hogy a
laboratóriummal szemben, egy megyényi kiterjedésű, vagy annál nagyobb tartomány már
egyáltalán nem tekinthető inerciarendszernek! Az utolsó oszlopok egyértelműen mutatják,
hogy a több száz km-es földi távolságokon a vízszintes síkbeli mozgásokban a Coriolis-erő
minden más erőnél fontosabbá válik.
Végül megemlítjük, hogy a hosszú egyenes menti mozgásra kényszerített testek esetén
a Coriolis-erő hatása abban mutatkozik meg, hogy a mozgáshoz képest jobb és bal oldalon
a kényszererők nem azonosak. Így például a repülőgépeknek kissé döntött szárnnyal kell
repülniük, hogy az eltérítő hatást az ellenkező irányba való kormányzással kompenzálni
tudják. A műszaki gyakorlatból ismert, hogy az északi féltekén a vasúti síneknek a
menetirányhoz képest jobb oldali ága jobban kopik, mint a bal oldali, hiszen a Corioliserő miatt a jobb oldali kerekek peremére nagyobb kényszererőnek kell hatnia az iránytartás
biztosítása érdekében.
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Ebbe a sorba illeszkedik a folyók partmosási aszimmetriájának jelensége. A nagy nyugatszibériai folyókon már több mint kétszáz évvel ezelőtt megfigyelték, hogy a jobb part
rendszeresen magasabb és meredekebb, mint a bal. A Coriolis-erő fogalmának megjelenése
ennek természetes magyarázatát adta, de a geológiai szakirodalomban egy ettől független
érvelés terjedt el, melyből az adódik, hogy az eltérítő hatás főleg a délkör menti folyókat
érinti, a szélességi kör mentieket jóval kevésbé. Ez az ún. Baer-törvény (1856) téves, hiszen
azzal lenne egyenértékű, hogy az eltérítő hatás irányfüggő. A folyómedrek aszimmetriájára
vonatkozó statisztikai vizsgálatok alátámasztják, hogy ott, ahol a tektonikai hatások nem
erősek, a partmosási aszimmetria a Coriolis-erőből következik, függetlenül a folyási iránytól
[1]. Mindez megfigyelhető a magyarországi folyók esetében is. Az aszimmetrián kívül a
Coriolis-hatást támasztja alá a folyók vándorlási iránya is. Így például a Duna a völgyén
belüli megjelenése óta a folyásirányhoz képest folyamatosan jobbra vándorol [2].

7.6. A görbületi hatások
A nagyskálájú környezeti áramlások a Föld, vagyis egy jó közelítéssel gömb alakú égitest
felszíne mentén zajlanak. Végig kell gondolnunk ezért, mi a hidrodinamikai egyenletek
legegyszerűbb alakja, mely a gömbi jelleget hűen tükrözi. Ehhez előbb a koordináta-rendszer
alkalmas választását, majd a tehetetlenségi erők megfelelő alakját tekintjük át.
A Föld felszínén a hagyományos földrajzi koordinátákat használjuk (7.10 ábra). Minden
felszíni pont két szöggel, a szélességgel és a hosszúsággal jellemezhető. A szélességet, azaz
a ponthoz húzott egyenes szakasznak az Egyenlítő síkjával bezárt szögét ϕ-vel jelöljük. A
ϕ = π/2 ill., ϕ = −π/2 értékek az Északi-, ill. Déli-sarknak felelnek meg. A földrajzi
hosszúság az a λ szög, amellyel a Föld tengelye körül pozitív irányban elfordulva a pont
szélességi körére jutunk. Ez megegyezés szerint Greenwhich-nél veszi fel 0 értékét (λ = ±π
a dátumválasztó vonal).

7.10. ábra: A földrajzi koordináták: ϕ a szélességet, λ a hosszúságot jelöli.
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A Föld gömbnek tekintett felszínén definiálhatunk távolságot jelentő koordinátákat is.
Hagyományosan
x ≡ (RF cos ϕ) λ
(7.37)
választható a kelet-nyugati,
y ≡ RF |ϕ|

(7.38)

pedig az észak-déli irányban mért helykoordinátáknak, ahol RF a Föld sugara (a déli féltekén
ϕ negatív, az abszolút érték azt fejezi ki, hogy az y koordináta a sarkok felé nő).
Tekintsünk a Föld sugaránál kisebb L < RF vízszintes méretű tartományt. Bármely
(ϕ0 , λ0 ) földrajzi hely körül felvehetünk egy jobb sodrású derékszögű koordináta-rendszert,
melynek (x, y) síkja az érintősíkban fekszik, y-tengelye a közelebbi pólus irányába mutat,
és a z koordináta a helyi függőleges irányban nő. Az (x, y, z) koordináták az (x0 ≡
(RF cos ϕ0 )λ0 , y0 ≡ RF ϕ0 , z0 ) helyzetű origótól mérik a távolságot. Ebben a lokális
rendszerben írjuk le a folyadék mozgását (7.11 ábra). Ezzel összhangban, az v = (u, v, w)
sebesség u komponense a szélességi körökkel párhuzamos (az északi féltekén keletre, a délin
nyugatra nő), v pedig az észak–déli irányú áramlás sebessége (mely akkor pozitív, ha a
közelebbi sarok felé mutat) a Föld érintősíkjában. A függőleges irányú sebesség w.

7.11. ábra: A lokális rendszer és az ΩF forgási szögsebességvektor komponensei a két féltekén. A
jobb oldali rajzon a koordináta-rendszert az égtájakkal együtt is berajzoltuk (északi félteke).

A forgó Föld kapcsán fontos emlékeztetnünk arra, hogy a szögsebesség vektormennyiség.
A vektor mindig a test (jelen esetben a Föld) forgástengelye egyenesébe esik, s irányítottsága
olyan, hogy ha jobb kezünk hüvelyk ujja mutat a vektor hegye felé, akkor többi ujjunk
görbülése adja a forgásirányt. Ez jól látszik a 7.8 ábrán, ahol az Ω vektor a korong síkjára
merőleges. Mivel a rajzon felfelé mutat, a forgásirány (melyet a vékony nyilazott görbe jelöl)
pozitív, azaz az óramutató járásával ellentétes. A Föld keletre forog, szögsebességvektora
ezért a forgástengely mentén északra mutat, ahogy a 7.11. ábra is jelzi.
A környezeti áramlások szempontjából alapvető paraméter a Föld forgási szögsebességének a (3.7) egyenlettel megadott nagysága. Az emberi élet időskáláján, melyen a környezeti
áramlásokat vizsgáljuk, ez a szögsebesség nagyon jó közelítéssel állandó.
Határozzuk meg a Föld forgási szögsebességvektorának komponenseit a lokális rendszerben. Mivel az origóba eltolt szögsebességvektor definíció szerint az y, z síkban van, az x
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irányú komponens zérus. A vektor maga a szélességi szöggel megegyező ϕ szöget zárja be
az y tengellyel (7.11. ábra).
Az origóban levő megfigyelő tehát az y, z koordináta-rendszerben olyannak látja a
Föld szögsebességvektorát és komponenseit, mint ahogy a 7.12. ábra mutatja. Bármelyik
szobában a Föld szögsebességvektora tehát éppen akkora szöget zár be a vízszintes síkkal,
mint a földrajzi hely szélessége. A vektor vízszintes, észak–déli komponense ezért ΩF cos ϕ,
függőleges komponense pedig ΩF sin ϕ. A közepes szélességekre, így Magyarországra is,
jellemző ϕ =√45◦ (északi szélesség) a vízszintes és a függőleges komponens azonos, és
mindkettő ΩF 2/2.

7.12. ábra: A Föld szögsebességvektorának komponensekre bontása a ϕ > 0 szélességi körön levő
lokális rendszerben.

A lokális rendszerben tehát a szögsebesség vektor
ΩF = (Ωx ≡ 0, Ωy ≡ ±ΩF cos ϕ, Ωz ≡ ΩF sin ϕ) .

(7.39)

Az Ωy -ban fellépő negatív előjel a déli féltekére vonatkozik, ahol a forgási szögsebesség
vízszintes komponense az Egyenlítő felé, azaz negatív y irányba mutat. Mivel a déli féltekén
ϕ < 0, a függőleges szögsebesség komponens ott negatív. Ezért mondjuk, hogy az északi
féltekéhez szokott megfigyelő a déli féltekén úgy érezheti, mintha a Föld a fordított irányba
forogna. Mindez a koordináta-rendszer megválasztásának következménye, de mindannyiunk
számára ez a választás a természetes.
A tehetetlenségi erők közül tekintsük először ismét a centrifugális erőt. Ennek nagysága
Fcf = mrΩ2F ,

(7.40)

de itt r a Föld forgástengelyére merőleges távolságot jelöli. A centrifugális erő a sarkokon
nulla, és az Egyenlítő mentén a legnagyobb. A centrifugális gyorsulás átlagos értéke 0, 01
m/s2 , tehát kicsi a gravitációs gyorsuláshoz képest. Ez utóbbi a gömb alakúnak feltételezett
Föld középpontja felé mutat. A geológiai időskálán a Föld a centrifugális erő hatására
kissé deformálódott. Az erősen nagyított hatást a 7.13 ábra mutatja. A deformáció addig
folytatódott, amíg a Föld felszíne merőlegessé nem vált a gravitációs erő és a centrifugális
erő eredőjére. Ezek együttesen hozzák létre a g eredő gravitációs gyorsulást, és a geoid alakot.
Mivel azonban a centrifugális gyorsulás tipikus értéke az eredő egy ezreléke, a gömb alaktól
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való eltérés igen csekély, s a g-hez adódó korrekció is kicsi. A Földet ezért jó közelítéssel
a továbbiakban is gömbnek tekintjük. A gravitációs gyorsulás mért értékét jelöljük g-vel, s
vektora a lokális rendszer negatív z tengelye irányába mutat.

7.13. ábra: A g eredő gravitációs gyorsulás a Föld középpontja felé mutató vonzóerő és a
centrifugális erő eredőjéből származik.

A Coriolis-erő kezelése ennél valamivel bonyolultabb. Általános vektoriális kifejezése
− 2m ΩF × v ,

(7.41)

ahol v a forgó Földön álló megfigyelő által észlelt sebesség. Az a = (ax , ay , az ) és b =
(bx , by , bz ) vektorok vektoriális szorzata komponensekkel kifejezve
a × b = (ay bz − az by , az bx − ax bz , ax by − ay bx ) .

(7.42)

(Vegyük észre, hogy a rotáció (6.9) alakja is hasonló szerkezetű, ha a különböző koordináták
szerinti parciális deriválásokat tekintjük az a vektor komponenseinek és b = v.)
A Coriolis-erő lokális rendszerben érvényes alakja a (7.39) forgási szögsebesség és a v =
(u, v, w) vektor felhasználásával
FC = 2m (−Ωy w + Ωz v, −Ωz u, Ωy u) .

(7.43)

Érdemes az egyes tagok jelentését egyenként megvizsgálni. A −2m Ωy w erő x irányú, és
csak függőleges mozgás esetén lép fel. Ez írja le például azt a jelenséget, hogy az elejtett
test mozgás során (w < 0) kelet felé térül el (esése közben forog alatta a Föld, de lassabban,
hiszen a felszín közelebb van a középponthoz, mint az elengedés szintje).
A vízszintes (horizontális) síkban való mozgások ezen síkon belüli eltérüléséért a
= 2m (−Ωz v, +Ωz u, 0)
Fhoriz
C

(7.44)

vektor felelős. Ennek nagyságát a (7.35) kifejezés adja az Ω → Ωz helyettesítéssel, ha
v most az (u, v) vektor hosszát jelenti. A vízszintes eltérülés tehát ugyanolyan jellegű,
mint ahogy azt az előző fejezetben tárgyaltuk, csak a korong szögsebessége helyett a Föld
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forgási szögsebességének függőleges komponensét
kell tekintenünk. (Ezért használtuk a 7.1
√
−5 −1
táblázatban az Ω = 5 · 10 s ≈ ΩF 2/2 értéket.)
A (7.43) kifejezés utolsó tagja a 2m Ωy u függőleges erőkomponens. Ilyen erő csak
kelet–nyugati irányba haladó testekre hat, s mivel az erő függőleges, a súlyukat változtatja.
Ez a jelenség nem más, mint az ún. Eötvös-hatás, melynek értelmében a keletre mozgó
(u > 0) testek súlya kissé csökken. Ennek, az Eötvös Loránd által az 1900-as évek
elején megfogalmazott effektusnak a kimutatására 1909-ben a Fekete-tengeren kelet–nyugati
irányban mozgó hajókon nagy gonddal végeztek nehézségi erőméréseket. Eötvös egyszerű
laboratóriumi eszközt is szerkesztett ennek a hatásnak kísérleti igazolására (1915). Érzékeny
mérleget függőleges tengely körül egyenletesen forgatott, melynek karjaira serpenyők helyett
azonos testek voltak erősítve. Amikor forgás közben a mérleg karja észak–déli irányú, az
egyik test keletről nyugatra, a másik pedig ugyanakkor nyugatról keletre mozog. A testek
súlyában ezért eltérésnek kell mutatkoznia, a mérleg ennek megfelelően kibillen egyensúlyi
helyzetéből. Az Eötvös-féle hatás egyúttal a Föld forgásának is bizonyítéka, a Foucault-féle
ingakísérlethez hasonlóan.
A súlyváltozás magához a súlyhoz viszonyítandó, ezért az Eötvös-hatás természetes
mérőszáma a 2Ωy u/g hányados. Az Egyenlítőn v = 10 m/s esetén ez 0, 01%. Ez a mennyiség
nemcsak kicsi, hanem a vízszintes eltérítő hatás relatív értékét megadó (7.36) kifejezéssel
szemben nem függ az L a lineáris mérettől, s ezért nem is nőhet vele. Az Eötvös-hatás a nagy
skálájú áramlásokban ezért nem lényeges.
A forgó Földön történő áramlások szempontjából talán még a forgás tényénél is fontosabb,
hogy a vízszintes eltérülésért felelős Ωz függőleges komponens jelentősen függ a szélességtől.
Jól látszik ez a 7.11 ábráról, s a (7.39) kifejezésből. Ωz nagysága a sarkokon a legnagyobb
(azonos ΩF -fel), s az Egyenlítő felé közeledve csökken. Magán az Egyenlítőn eltűnik.
Ezért kritikával kell fogadnunk azokat az „ismeretterjesztő” filmeket, melyek „bemutatják”,
hogy egy lyukas edényben az Egyenlítőtől néhány méterre északra a víz valamely forgással
kifolyik, az Egyenlítőn átsétálva azonban megváltozik a forgásirány. Az előző fejezetben
láttuk, hogy a vízszintes eltérülésért felelős Coriolis-erő jóval kisebb a kifolyást befolyásoló
egyéb erőknél. A Egyenlítő környékén ráadásul azonban eltérítő erő nem is lép fel!
Mivel az eltérítő erőnek a lokális rendszerben érvényes alakja gyakran szerepel majd,
érdemes bevezetni a
f ≡ 2Ωz = 2ΩF sin ϕ
(7.45)
összefüggéssel definiált ún. Coriolis-paramétert. Ennek az origóban, azaz a ϕ0 , λ0 földrajzi
koordinátájú pontban felvett értéke
f0 = 2ΩF sin ϕ0 .

(7.46)

Fontos azonban figyelembe venni azt is, hogy egyetlen lokális rendszeren belül a sarkok
felé haladva a Coriolis-paraméter értéke nő. Egyszerű közelítésként elfogadjuk, hogy ez a
növekmény arányos az origótól mért y távolsággal. Ezért írhatjuk, hogy
f = f0 + βy ,

(7.47)

ahol β a földrajzi helyzetre jellemző, ún. β-paraméter. Kifejezhető, mint az f Corioliswww.tankonyvtar.hu
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paraméter y szerinti deriváltja, vagyis
β=

df
ΩF
=2
cos ϕ0 .
dy
RF

(7.48)

A β-paraméter a sarkokon tűnik el, s az Egyenlítőn a legnagyobb abszolút értékű (l. 7.2
táblázat). Látni fogjuk, hogy a (7.47) egyenlettel kifejezett helyfüggés, az ún. β-hatás, a
legtöbb nagy skálájú jelenség megértése szempontjából alapvető.
7.2. táblázat: Az f0 és a β-paraméter függése a szélességtől az északi féltekén (a déli féltekén
minden érték ellentettje érvényes).
hosszúság (fok)
f0 (×10−4 1/ s)
β (×10−11 1/(ms))

90
60
45
30
10
0
1, 46 1, 26 1, 03 0, 73 0, 25
0
0
1, 14 1, 61 1, 98 2, 25 2, 28

Ezek után már felírhatjuk a Newton-egyenletnek a forgó Föld valamely (ϕ0 , λ0 ) origójú
lokális rendszerében érvényes alakját [a (7.31) sűrűségegyenlet és az összenyomhatatlanságból adódó (7.32) divergenciamentesség nem változik]. A valódi erőkhöz a centrifugális
erőt és a Coriolis-erőt kell hozzáadnunk. Az előbbi beleépül az eredő gravitációs erőbe, s
létrehozza a g gravitációs gyorsulást, új tag megjelenésével tehát nem jár. A Coriolis-erő
hatását úgy kell figyelembe vennünk, hogy a (7.30) egyenlet jobb oldalához hozzáadjuk az
aC = FC /m gyorsulást. A (7.43) kifejezés alapján az egyes komponensekre azt kapjuk,
hogy
du
1 ∂p
= −2Ωy w + f v −
+ sx ,
(7.49)
dt
ρ ∂x
dv
1 ∂p
= −f u −
+ sy ,
dt
ρ ∂y

(7.50)

dw
1 ∂p
= 2Ωy u − g −
+ sz ,
dt
ρ ∂z

(7.51)

ahol már használtuk a Coriolis-paraméter (7.45) alakját.
Ezeknek az egyenleteknek egy érdekes következménye a forgó Földön megfigyelhető
sajátos folyadékmozgás. Tekintsünk egy vízszintes síkbeli súrlódásmentes áramlást v =
(u, v, 0), melyben nincs lokális nyomáskülönbség. Vizsgáljunk továbbá a lokális rendszer
origója köré koncentrálódó áramlásokat, amikor a Coriolis-paraméter helyettesíthető az
origóban érvényes értékével, vagyis f0 -lal. A Newton-egyenlet x és y komponense ekkor
az
dv
du
= +f0 v,
= −f0 u
(7.52)
dt
dt
alakra egyszerűsödik. Az első egyenletet idő szerint deriválva és a másodikat behelyettesítve
d2 u
= −f02 u ,
dt
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ami ismét a harmonikus rezgés egyenlete (l. (1.18)). A rezgés körfrekvenciája most f0 . Mivel
ugyanez az egyenlet érvényes a v komponensre is, a folyadékelemek mozgása két egymásra
merőleges, azonos frekvenciájú rezgés szuperpozíciója, vagyis körmozgás. Ezt az
ω = f0

(7.54)

frekvenciájú mozgást tehetetlenségi körmozgásnak nevezzük. E mozgás periódusideje:
T =

2π
2π
nap
=
=
.
f0
ΩF 2 sin ϕ
2 sin ϕ

(7.55)

Az utolsó egyenlőségben felhasználtuk ΩF (3.7) alakját. A periódusidő a sarkokon tehát
éppen fél nap lenne, az Egyenlítő felé közeledve ennél nagyobb. Az, hogy az Egyenlítőn
formálisan végtelennek adódik, annak felel meg, hogy ott ilyen mozgás nem alakulhat ki,
hiszen Coriolis-féle eltérítő erő nem hat.
Az ω körfrekvenciával körmozgást végző test kerületi sebességének nagysága ωr, ezért
az U nagyságú sebességgel tehetetlenségi körmozgást végző folyadékelem r = U/f0 sugarú
pályán mozog. Azonos sebességek esetén ezek a pályák az Egyenlítő felé közeledve egyre
nagyobb sugarúak (7.14. ábra).

7.14. ábra: Tehetetlenségi körpályák a Földön U = 60 m/s -mal számolva. A sugarak jelentős
változása jól mutatja, hogy mennyire fontos a β-hatás. Látszik, hogy a pályák körüljárási iránya
az északi (déli) féltekén negatív (pozitív), meteorológiai szóhasználattal anticiklonális (http://en.
wikipedia.org/wiki/Coriolis_effect).
A tehetetlenségi körmozgás nemcsak számítható, hanem gyakran meg is figyelhető a
tengerekben, óceánokban. A szelek által keltett áramlásokban a szelek elülte után a nyomási
erők elhanyagolhatóvá válnak, s a folyadékelemekre ekkor gyakorlatilag csak a Coriolis-erő
hat. Ilyenkor tehetetlenségi körmozgás alakul ki, mely több napig követhető, amint a 4.2 ábra
mutatja.
www.tankonyvtar.hu
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A tehetetlenségi körmozgás párhuzamba állítható a Brunt–Väisälä-frekvenciájú rezgéssel. Ez utóbbi a rétegzettség következtében kialakuló egyszerű mozgásforma (1.2.4 alfejezet).
Mind a rétegzettség, mind a forgás tehát harmonikus rezgésre vezet, melyek frekvenciája
ω = N , ill. ω = f0 . Az előbbi egy függőleges egyenes mentén, az utóbbi a vízszintes síkban
alakul ki.

7.7. A sekélység hatása
Ûrhajóból nézve a légkör keskeny hártyának tűnik a Föld felszínén (7.15 ábra). Az óceán
átlagos H = 3, 7 km-es mélysége vagy a légkör legaktívabb alsó részének, a troposzférának H = 10 km-es átlagos vastagsága sokkal kisebb, mint a bennük kialakuló áramlások
vízszintes síkbeli L szélessége, mely több ezer km is lehet.

7.15. ábra: Az űrből jól látszik, hogy a légkör milyen keskeny a Föld sugarához képest. Alsó része,
a teljes levegőtömeg mintegy 80 százalékát tartalmazó troposzféra átlagosan 10 km vastag. Az ábrán
onnét ismerhető fel, hogy a nagy kumulonimbuszok felső határa közel egybeesik a troposzférájéval. A
kép a Nemzetközi Űrállomáson készült 2008. július 22-én (http://www.intellasia.net/news/
uploads/4/PolarMesosphericCloudsNASA-420.jpg).

Az áramlásokra vonatkozó újabb megszorítás nem további bonyodalmakat, hanem egyszerűsödést jelent. Milyen következményekkel jár tehát, ha az áramlás L jellegzetes
vízszintes kiterjedése sokkal nagyobb, mint a folyadék H átlagos mélysége? Becsüljük meg a
W jellegzetes függőleges áramlási sebességet. Erre a (7.32) divergenciamentességi egyenlet
ad lehetőséget. A divergencia (6.5) kifejezésébe írjuk be, hogy a vízszintes sebességek
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(u, v) nagyságrendje valamilyen U érték. A vízszintes sebességkomponenseknek a vízszintes
koordináták szerinti deriváltjai becsülhetők, mint U/L. A függőleges sebességnek a z
koordináta szerinti deriváltjával, mely W/H rendű, együttesen nullát kell adniuk: 2U/L +
W/H = 0. Ebből azt kapjuk, hogy
|W | ≈ 2

H
U .
L

(7.56)

L = 1000 km-re kiterjedő környezeti áramlásokban H/L nagyságrendileg 1 százalék, ezért a
függőleges irányban csak nagyon lassú mozgások történhetnek. A pillanatnyi w függőleges
sebesség, és az ilyen irányú gyorsulás is elhanyagolható a vízszintes sebességekhez és
gyorsulásokhoz képest.
A (7.49) Newton-egyenlet x komponensében ezért −2Ωy w elhanyagolható f v mellett. A
(7.51) harmadik komponensben a bal oldalon fellépő dw/dt gyorsulás helyett zérust írhatunk,
továbbá kihasználjuk, hogy az Eötvös-hatás mindig gyenge, s a súrlódási erőből adódó
függőleges gyorsulás is mindig jóval kisebb, mint g. Így a teljes egyenletrendszer:
du
1 ∂p
= fv −
+ sx ,
dt
ρ ∂x

(7.57)

dv
1 ∂p
= −f u −
+ sy ,
dt
ρ ∂y

(7.58)

0 = −g −

1 ∂p
,
ρ ∂z

dρ
=0 ,
dt
divv = 0 .

(7.59)
(7.60)
(7.61)

Vegyük észre, hogy ebben az alakban éppen a Coriolis-erő lényegi hatása, vagyis a vízszintes
mozgásokra ható (7.44) eltérítő erőből származó Fhoriz
/m gyorsulás maradt csak meg.
C
Ez a forgó Föld lokális rendszerében érvényes összenyomhatatlan, rétegzett közeg sekély
folyadék egyenlete. Érdemes hangsúlyozni, hogy a függőleges gyorsulásra vonatkozó (7.59)
egyenlet azt fejezi ki, hogy a nyomás magasságtól való függése mozgás közben is az (1.7)
hidrosztatikai egyenletnek tesz eleget.
Ezen a nagy skálán a β-hatás már mindig figyelembe veendő. Elhanyagolható nyomási
erő és súrlódás esetén ismét a (7.53) egyenletet kapjuk, de f0 helyett a teljes (7.47) yfüggő Coriolis-paraméter áll. Ez azt jelenti, hogy a sarkokhoz közelebb kerülve, ahol a
Coriolis-paraméter nagyobb, az eltérítés erősebb, s ezért a pálya görbülete nagyobb, mint az
Egyenlítőhöz közelebb eső tartományokban. A pálya ezért a β-hatás következtében nem zárt
kör, hanem deformálódik, méghozzá spirálszerű, ún. ciklois alakzattá (7.16 ábra). Vegyük
észre, hogy a körmozgástól eltérő mozgást végző folyadékelem mindkét féltekén nyugat felé
sodródik.
A következő fejezetekben minden jelenséget a (7.57)–(7.61) egyenletekből vezetünk le.
Ezek parciális differenciálegyenletek az u, v, w, p, ρ mezőkre. A hőmérsékletmezőt az 6.5
fejezetben megtárgyalt módon az állapotegyenletből származtathatjuk. Mint minden parciális
www.tankonyvtar.hu
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7.16. ábra: Nagy kiterjedésű tartományon a β-hatás miatt a tehetetlenségi körpálya nyugat felé
haladó ciklois pályájú mozgás lesz, háttéráramlás nélkül is. Ezek szerint a 7.14 ábra körei sem záródnak pontosan, nyugat felé haladó cikloisokban folytatódnak. (Forrás: http://jeffreyearly.
com/inertial-oscillations/)
egyenlet esetében, az egyértelmű megoldás érdekében nemcsak a kezdeti feltételeket, hanem
a peremfeltételeket is ismernünk kell. Az utóbbi azt jelenti, hogy tudnunk kell a változók
értékét a vizsgált tartomány határán. Súrlódó közegben a nyugvó falak mentén például a
teljes sebességvektornak el kell tűnnie. A falhoz közeledve a sebességeloszlásnak tehát
hasonlóan kell viselkednie, mint ahogy a 6.6 ábra jobb oldalán láthatjuk. A falak mentén ezért
mindig nyírási áramlások alakulnak ki. Amennyiben az áramlást a tartomány peremétől távol
vizsgáljuk, ahol már nem kell számolnunk a falak hatásával, akkor a peremfeltétel egyszerűen
az, hogy a megoldásnak térben és időben végesnek kell lennie.
Annyit már ezen az általános szinten is leolvashatunk, hogy nyugvó közeget (v ≡ 0)
az egyenlet csak akkor írhat le, ha a nyomás a vízszintes síkban homogén (azaz ∂p/∂x =
∂p/∂y = 0). A hidrosztatikai feltétel miatt azonban ez csak akkor lehet, ha a sűrűség is
független a x, y koordinátától. Mivel horizontálisan állandó sűrűség sohasem fordul elő sem
a légkörben, sem az óceánokban, a (7.57)–(7.61) egyenletek is mutatják, hogy természetes
közegeinknek örökös áramlásban kell lenniük.

7.8. Rossby-hullámok
A 1.2.5 fejezetben láttuk, hogy a függőleges rezgést végző folyadékelemek kollektív mozgása
hullámot alakíthat ki, ez volt a belső hullám. Hasonlóan, a 7.16 ábrán ciklois alakú
pályákon tehetetlenségi mozgást végző részecskék is összeállhatnak egy hullámmá. Az ilyen
hullámokat Rossby-hullámoknak hívjuk. Különleges vonásuk, hogy mivel az őket alkotó
folyadékelemek mind nyugatra vándorolnak, nyugvó közegben a Rossby-hullámok mindig
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nyugat felé haladnak (mindkét féltekén)
Légköri előfordulásuk elsősorban a sarki hideg és a mérsékelt égövi melegebb levegőt
elválasztó poláris fronttal kapcsolatos. Ez a front, aminek függőleges síkkal vett metszete
látható a 3.7 ábrán, a hosszúsági körökre merőlegesen általában hullámzik, Rossby-hullám
formájában. A poláris frontnak tetszőleges magasságban vett metszete ezért általában egy
meanderező alakzat, ahogy a sematikus 7.17 ábra mutatja.

7.17. ábra: A poláris front a troposzféra közepes magasságában. Jól látható, hogy a hideg és meleg
levegőt elválasztó vonal hullámmozgást végez: Rossby-hullámot alkot.

A kép jól mutatja, hogy csak néhány hullámzás fér rá az adott szélességi körre, a tipikus
hullámhossz több ezer km. Mivel a légköri Rossby-hullámok az egész Földre kiterjednek,
planetáris hullámoknak is hívják őket. Rendszerint ciklonok és anticiklonok veszik őket körül
(7.18 ábra).
Az óceánban kialakuló, ugyancsak nagy hullámhosszú Rossby-hullámok azzal a tulajdonsággal is rendelkeznek, hogy a vízfelszín (igen enyhe) hullámzásával is járnak. Ezzel
egyidejűleg azonban a belső állandó sűrűségű felületek jóval nagyobb függőleges kitérést
mutatnak (7.19 ábra). Az óceáni Rossby-hullámoknak így jelentős szerepük van a termoklin
zóna megmozgatásában is.

7.9. Függelék: Brunt–Väisälä-frekvencia a hidrodinamikai
egyenletekből
A teljes (7.57)–(7.61) hidrodinamikai egyenletrendszerből természetesen minden hullámmozgás, így pl. a belső vagy a Rossby-hullámok is levezethetők, sőt, ezen jelenségeknek
a könyvben bemutatott kvalitatív leírásnál jóval részletesebb megértését kapjuk. Mivel
www.tankonyvtar.hu

© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK

7.9. FÜGGELÉK: BRUNT--VÄISÄLÄ-FREKVENCIA

97

7.18. ábra: A déli sarkkör mentén megfigyelhető felhőzet a ciklonok között kanyargó Rossbyhullámra utal. A Galileo űrszonda felvétele (http://www.climatechangepsyhology.blogspot.
com/2010/12).

7.19. ábra: Óceáni Rossby-hullám függőleges metszete. A külső felszín hullámzásánál jóval
erőteljesebb a belső elválasztó felületeké. Az óceáni Rossby-hullám is mindig nyugatra halad.

azonban ez újabb matematikai eszközök alkalmazását igényli, erre nem térünk ki. Mégis
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szükségesnek érezzük, hogy egyetlen példán, a Brunt–Väisälä-rezgés példáján bemutassuk a
hidrodinamikai egyenleteknek a szemléletes leírással való összhangját.
Függőleges rétegzettségű közegben létezik egy stacionárius ρ̄(z) sűrűségeloszlás, melyhez nem tartozik áramlás. Ezzel foglalkoztunk a 1.2.4 alfejezetben, ahol ezt a sűrűséget még
nem különböztettük meg felülvonással. Erre a megkülönböztetésre azért van szükség, mert
az áramló közeg ρ(x, y, z, t) sűrűsége kissé eltérhet %̄(z)-től. Ezért írhatjuk, hogy
ρ(r, t) = ρ̄(z) + %0 (r, t) ,

(7.62)

ahol a %0 ingadozást dinamikai sűrűségnek nevezik, hiszen áramlás kialakulásával kapcsolatos. Ehhez hasonlóan bontsuk fel a nyomást is, a p̄(z) hidrosztatikai nyomás és a p0 dinamikai
nyomás összegére:
p(r, t) ≡ p̄(z) + p0 (r, t) .
(7.63)
Helyettesítsük be ezeket a felbontásokat először a dinamikai egyenletbe, melyben elhanyagoljuk a súrlódási erőt:
dv
1
1
ρ̄
ρ0
= − gradp̄ − gradp0 + g + g .
dt
ρ
ρ
ρ
ρ

(7.64)

Mivel a sűrűségingadozás kicsi, a nevezőkben ρ helyébe írhatunk ρ̄-t. Ekkor észrevesszük,
hogy a (1.7) hidrosztatikai egyensúly éppen azt jelenti, hogy a jobb oldali első és harmadik
tag kiejtik egymást. Így azt kapjuk, hogy
dv
1
ρ0
= − gradp0 + g .
dt
ρ̄
ρ̄

(7.65)

A sűrűség teljes deriváltjában
(vgrad)ρ = (vgrad)(ρ̄ + ρ0 ) = w

∂ ρ̄
∂ρ0
∂ρ0
∂ρ0
+u
+v
+w
,
∂z
∂x
∂y
∂z

(7.66)

hiszen ρ̄ csak z-től függ. A (7.60) sűrűségegyenlet tehát írható, mint
∂ρ0
dρ̄
ρ0
+ (vgrad)ρ0 = −w
= w N 2 (z0 ) .
∂t
dz
g

(7.67)

A második egyenlőségben felhasználtuk a Brunt–Väisälä-frekvencia (1.21) alakját, ahol ρ0 a
z0 szinten érvényes stacionárius sűrűséget jelenti: ρ0 = ρ̄(z0 ).
Tegyük fel, hogy a folyadék egy széles rétegének a z0 szinten kis, felfelé mutató w0
sebességet adunk. Az a réteg lassan elindul felfelé, majd feltehetően visszafordul, s sebessége
végig függőleges irányú: v = (0, 0, w). (A tömegmegmaradás szerint, valahol egy hasonlóan
széles rétegnek lefelé kell indulnia, de ez a kiszemelt tartománytól távol van, s ezért nem kell
vele most foglalkoznunk.) Mivel az egész mozgás lassú, és a sebesség is kicsi, a (vgrad)%0
és (vgrad)v tagok elhanyagolhatóak. A (7.65) és (7.67) egyenletek alakja ekkor
∂w
ρ0
= −g
,
∂t
ρ0
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ρ0
∂ρ0
= w N 2 (z0 ) .
∂t
g

(7.69)

Itt felhasználtuk hogy a gravitációs gyorsulás lefelé, azaz a negatív irányba mutat, és azt
is, hogy a függőleges irányú mozgás során a nyomás hidrosztatikus maradhat, azaz az attól
való eltérésre: p0 = 0. Az első egyenletet idő szerint deriválva, és abba a másodikat
behelyettesítve,
∂ 2w
= −N 2 (z0 )w .
(7.70)
∂t2
Ez a harmonikus rezgés (1.23) egyenlete, csak a w változóra felírva, s megoldása
w(t) = w0 cos (N (z0 )t) .

(7.71)

A folyadékréteg sebessége tehát harmonikus rezgést követ az N (z0 ) körfrekvenciával. Ennek
megfelelően, a folyadékelemek mozgása is ugyanilyen harmonikus rezgés, összhangban
azzal, amit a Brunt–Väisälä-frekvencia tárgyalásakor láttunk (1.2.4 fejezet).
Vegyük észre, hogy a ρ0 sűrűségre vonatkozó (7.69) egyenlet következik a (1.21) kifejezés
levezetésének gondolatmenetéből is. A z szinten levő folyadékelem sűrűségváltozása (7.62)
értelmében ρ0 = ρ − ρ̄. Ezt a z0 + z szinten kell kiértékelni. Mivel azonban a folyadékelem
ρ sűrűsége a mozgás során állandó, megegyezik a kiindulási szinten felvett ρ̄(z0 ) értékkel. A
kitérés kicsinységét felhasználva
ρ0 = ρ̄(z0 ) − ρ̄(z + z0 ) = −

dρ̄
z .
dz

(7.72)

A Brunt–Väisälä-frekvencia kifejezését behelyettesítve
ρ0 N 2 (z0 )
ρ =
z .
g
0

(7.73)

Ennek idő szerinti deriváltja adja a (7.69) kifejezést. A hidrodinamikai elmélet tehát teljes
egészében tartalmazza az egyszerű mechanikai gondolatmenet eredményeit, de annál sokkal
több jelenséget képes leírni.
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8. fejezet
Geosztrofikus áramlások
Az előző fejezetben levezetett hidrodinamikai egyenletek számos jelenséget leírnak. Számunkra közülük elsősorban a lassú, nagy skálájú áramlások a fontosak, melyek az időjárás
és a klíma, vagy más néven az általános lég- és vízkörzés meghatározói. Látni fogjuk,
hogy ebben az esetben a Coriolis-erőt a vízszintes nyomásgradiens jó közelítéssel éppen
kiegyensúlyozza, vagyis e két erő eredője nem hoz létre gyorsulást, az áramlások alig
változnak időben. Hasonló ez ahhoz, amit az 1.2.2. fejezetben láttunk: a sekélység
következtében a gravitációs erő és a függőleges nyomásgradiens kiejtik egymást. Mivel a
lassú, nagy léptékű áramlások az egész Földre jellemzőek, a Coriolis-erő és a vízszintes
nyomásgradiens egyensúlyával jellemzett áramlásokat geosztrofikus, azaz a Föld forgása által
meghatározott áramlásoknak nevezzük. Ezek több fajtáját is megismerjük ebben a fejezetben.

8.1. A geosztrofikus áramlás feltétele, a Rossby-szám
A szabad légkörben és óceánban, vagyis ahol távol vagyunk a szilárd felszíntől vagy az óceáni
peremektől, a súrlódási erő hatása mindig elhanyagolható: s ≈ 0, mert a viszkozitás mindkét
közegben kicsi. Becsüljük meg ezek után a hidrodinamikai gyorsulás és a Coriolis-gyorsulás
nagyságát a (7.57), (7.58) egyenletekben. Jelöljük a vízszintes síkbeli áramlási sebesség
nagyságát mindkét irányban U -val, a jellemző vízszintes távolságokat L-lel. Az időbeli
változások jellegzetes értéke az a T idő, mely az L távolság megtételéhez U sebességgel
szükséges, azaz T = L/U . A du/dt, vagy dv/dt gyorsulás tipikus nagysága ezért U/T =
U 2 /L. Az f v, −f u Coriolis-gyorsulások abszolút értéke |f0 |U -ként becsülhető. A Coriolisés a hidrodinamikai gyorsulás aránya az
Ro =

U
|f0 |L

(8.1)

Rossby-szám. A nagy léptékű (L nagy) és nem túl gyors áramlások esetén Ro kis szám,
vagyis a Coriolis-gyorsulás sokkal fontosabb, mint a hidrodinamikai. Az ilyen áramlások
tehát időben alig változnak. A geosztrofikus áramlás feltétele a Rossby-szám kicsinysége.
A Ro kicsinysége úgy is elérhető, ha az f0 Coriolis-paraméter nagy (U/L-hez képest).
A geosztrofikus áramlások tehát gyorsan forgatott közegbeli áramlásoknak tekinthetők,
melyekben a hidrodinamikai gyorsulás elhanyagolható a Coriolis-gyorsuláshoz képest.
www.tankonyvtar.hu
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Vegyük észre, hogy a Rossby-számban nem lép fel a közeg sűrűsége. Vízre éppúgy, mint
levegőre, a geosztrofikusság feltétele csak a sebességtől, az áramlás vízszintes méretétől és –
f0 -on keresztül – a földrajzi szélességtől függ.

8.1. ábra: Műholdfelvétel egy Nagy-Britannia feletti ciklon felhőrendszeréről, melyben a légtömegek az óramutató járásával ellentétes (pozitív) irányban forognak (http://www.panorami.com/
photis/original/17734649.jpg).

Becsüljük meg néhány konkrét nagyskálájú áramlás Rossby-számát! Elsőként tekintsünk
egy mérsékelt övi ciklont (8.1. ábra). A ciklonok több országnyi kiterjedésűek, tehát méretük
vehető L = 1000 km-nek. Bennük az áramlás sebessége U = 10 m/s körüli (ez 36 km/óra
sebességű szelet jelent). Ezekkel a paraméterekkel közepes szélességeken (f0 = 10−4 1/s) a
Rossby-szám Ro = 0, 1.
Egy óceáni példa a Golf-áramlat leszakadó örvényeinek mozgása (8.2. ábra), melyek
mintegy L = 100 km átmérőjűek, s bennük a kerületi sebesség U = 1, 3 m/s = 5 km/h
(ugyanannyi, mint magának a Golf-áramlatnak a sebessége, mely a Duna áramlási sebességével megegyező). Ezzel Ro = 0, 13.
Az egész óceáni medencékre kiterjedő áramlási köráramok (4.4 ábra) jóval lassabbak és
egyben nagyobb kiterjedésűek. Jellegzetes adataik U = 0, 1 m/s, L = 4000 km, ezért a
hozzájuk tartozó Rossby-szám Ro = 2, 5 · 10−4 .
Számos más példa is azt mutatja, hogy a lassú, nagy skálájú környezeti áramlásokban a
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8.2. ábra: Műholdfelvétel a Golf-áramlatról. Miután elhagyja az amerikai kontinenst, az áramlat
kígyózó (meanderező) alakzatot vesz fel, melyről mintegy 100 km átmérőjű, s több hónapig (esetenként
évekig) is jól azonosítható gyűrűk szakadnak le. Közülük az áramlástól délre szakadók a környezetüknél hidegebbek és pozitív forgásúak (ciklonálisak), az északiak pedig melegek és negatív forgásúak
(anticiklonálisak) (http://www.captainphilcharters.com/_img/gulfstream2.jpg).

Rossby-szám egynél határozottan kisebb, azaz azok mind geosztrofikus áramlások.
Léteznek természetesen olyan nagy skálájú áramlások is, melyek nem geosztrofikusak. A
trópusi ciklonok: a hurrikánok vagy tájfunok (l. 5.4 fejezet) valamivel kisebb kiterjedésűek,
mint a mérsékelt égöviek, de mivel bennük a sebesség több mint 10-szer nagyobb, s
mivel közelebb vannak az Egyenlítőhöz (Coriolis-paraméterük is kisebb, l. 7.2 táblázat),
Rossby-számuk 2 körüli. A következő fejezetben kapott eredmények ezért hurrikánokra nem
érvényesek. (Természetesen tornádókra sem, melyek olyan kis méretűek, hogy bennük a
Coriolis-hatás egyáltalán nem is játszik szerepet.)
Érdemes még azt is megjegyeznünk, hogy az Egyenlítő környékén még a leglassúbb
áramlások sem geosztrofikusak, hiszen ott az f0 Coriolis-paraméter nulla körüli (7.2 táblázat),
a Rossby-szám igen nagy.
www.tankonyvtar.hu
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Végül határozzuk meg egy fürdőkád lefolyójára jellemző Rossby-számot. Az áramlási
sebesség mintegy 10 cm/s, az áramló víztömeg átmérője kb. 20 cm. A közepes szélességre
jellemző Coriolis-paraméterrel azt kapjuk, hogy Ro = 0, 1/(0, 2 × 10−4 ) = 5000. Ez a
nagy számérték is arra utal, hogy a Coriolis-hatás a fürdőszoba vagy a laboratórium léptékén
elenyésző, ahogyan azt a 7.5 fejezetben láttuk.

8.2. Geosztrofikus áramlások homogén közegben
Vizsgáljuk először a nem túl nagy magasságra vagy mélységre kiterjedő geosztrofikus
áramlásokat. Ezekben a sűrűség jó közelítéssel állandó, ρ ≈ ρ0 , a közeg homogénnek
tekinthető. Kis Rossby-számú áramlásokra a gyorsulás elhanyagolható, ezért a kialakuló
geosztrofikus áramlás ug , vg vízszintes komponenseire a (7.57), (7.58) egyenletekből (melyekben a viszkózus erőt már nem írjuk ki) azt kapjuk, hogy
0 = f vg −

1 ∂p
,
ρ0 ∂x

0 = −f ug −

1 ∂p
.
ρ0 ∂y

(8.2)

A fenti egyenlet matematikai formában mutatja, hogy a vízszintes nyomásgradiens ellensúlyozza a Coriolis-erőt, amint azt a 8.3. ábra szemlélteti. Ez óhatatlanul azt jelenti, hogy a
folyadék áramlik, hiszen különben eltűnne a Coriolis-erő.

8.3. ábra: Erőviszonyok geosztrofikus egyensúlyban: a −2f n × ug Coriolis-erő a −gradp/ρ0 nyomási erővel ellentétesen egyenlő. Rájuk merőleges a kialakuló kétdimenziós geosztrofikus áramlás ug
sebességvektora. A magasabb nyomás pozitív forgatás esetén a sebességvektor jobb oldalára esik.

Átrendezés után kapjuk, hogy a geosztrofikus áramlás vízszintes komponensei
(
)
1 ∂p 1 ∂p
,
(ug , vg ) = −
.
f ρ0 ∂y f ρ0 ∂x
Vektoriális alakban
ug =

1
n × gradp ,
f ρ0

(8.3)

(8.4)

ahol n = (0, 0, 1) a függőleges egységvektor és grad a kétdimenziós (x és y szerinti) gradienst
jelenti.
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Mindkét alakból azt látjuk, hogy a geosztrofikus sebesség vektorának és a nyomásgradiens vektorának skaláris szorzata nulla:
ug · gradp = 0 .

(8.5)

A geosztrofikus áramlás olyan vízszintes síkbeli áramlás, melynek ug sebessége merőleges
a vízszintes nyomásgradiensre. Az áramlás tehát nem arra folyik, amerre a nyomás hajtaná,
hanem arra merőlegesen. Ez teljesen ellentétes hétköznapi tapasztalatunkkal, mert egy csőben például a nyomásgradiens irányába folyik a víz. A geosztrofikus áramlás gyorsaságát a
vízszintes nyomásgradiens egyértelműen meghatározza. A sebesség iránya a nyomási erőre
mindig merőleges, pozitív (negatív) forgási irány, f > 0 (f < 0) esetén ug ezen erő vektorától jobbra (balra) mutat. Az áramlás jobb (bal) oldalán található tehát a magasabb nyomás.
Mivel az elmozdulás merőleges a nyomási erőre, a munka zérus, s ezért az áramlás a forgó
rendszerben külön energiabefektetés nélkül is fennmarad.
Érdemes hangsúlyozni, hogy a geosztrofikus áramlás tipikusan örvényes. A (6.10)
függőleges örvényességkomponensre az f0 -közelítésben azt kapjuk, hogy
1
ζg =
f0 ρ0

(

∂p2 ∂p2
+
∂x2 ∂y 2

)
.

(8.6)

A geosztrofikus örvényesség tehát a nyomás térkoordináták szerinti második parciális deriváltjainak összegével, vagyis a nyomás síkbeli Laplace-operátorával arányos.
A geosztrofikus áramlás sebességének nagysága a fentiek szerint jól becsülhető az
|ug | =

1 dp
|f0 |ρ0 dr

(8.7)

összefüggés alapján, ahol dp a dr távolságon kialakuló horizontális nyomáskülönbség. A
légkörben gyakran megvalósuló eset, hogy két, dr = 100 km távolságban futó izobár között
a nyomáskülönbség dp = 1 hPa = 100 N/m2 . Vegyük észre, hogy ez a nyomáskülönbség
három nagyságrenddel kisebb a hidrosztatikai nyomásnál, mely 1000 hPa körüli! A levegő
ρ0 = 1, 3 kg/m3 sűrűségével és a közepes szélességekre jellemző f0 -al számolva (l. 7.2
táblázat) azt kapjuk, hogy |ug | = 8 m/s ≈ 30 km/h. Ez a valódi ciklonbeli szélsebességek
nagyságrendje, a geosztrofikus áramlás képlettel kifejezhető sebessége tehát jól visszaadja a
hétköznapi tapasztalatot.
A meteorológiában mintegy 150 éve ismert a bárikus széltörvény (melyet C. Buys-Ballot
holland meteorológus írt le először), amely szerint az északi féltekén a szél irányának vektorától a magasabb nyomás mindig jobbra esik, a déli féltekén pedig fordítva. Ez összhangban van
a geosztrofikus szabállyal, de annál többet is jelent: a geosztrofikus áramlástól való eltérés
a valódi szelek esetében sohasem annyira erős, hogy az orientációs viszonyok felborulhatnának.
Az, hogy a geosztrofikus áramlás merőleges a nyomásgradiensre, azt is jelenti, hogy
ug párhuzamos az izobárokkal. A geosztrofikus áramlás tehát nem metszheti a nyomási
kontúrokat, azok olyan szerepet játszanak, mint a folyók partvonalai. Ahol az izobárok
összeszűkülnek, az áramlás felgyorsul (8.4. ábra).
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© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK

8.2. GEOSZTROFIKUS ÁRAMLÁSOK HOMOGÉN KÖZEGBEN

105

8.4. ábra: Az izobárok (folytonos vonalak) és az ug geosztrofikus áramlási vektor viszonya (sematikus
ábra). Az áramlás felgyorsul, ahol az izobárok közel vannak egymáshoz.

8.5. ábra: Szintvonalak és szélirányok (zászlós vektorok) a légkörben. A folytonos vonalak azokat a
pontokat kötik össze, amelyekben a 200 hP nyomás azonos magasságra esik (átlagos értékük mintegy
11 km). Mivel a nyomásváltozás a vízszintes síkban viszonylag gyenge, ezek a szintvonalak hasonlóan
futnak, mint az azonos magassághoz tartozó izobárok. Alaszkai Időjárásközpont, 2010. november 24.
(http://www.oldaawu.arh.noaa.gov/upperwinds/analysis_200.gif).

A geosztrofikus feltétel a légköri mozgásokra a magasabb légrétegekben nagyon jól
teljesül. A meteorológiai térképek szélvektorai valóban az izobárokkal párhuzamosan állnak
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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(8.5. ábra).
Minden nyomáseloszláshoz tartozik egy geosztrofikus áramlás. Nézzük meg, hogy ez
milyen kör alakú izobárok esetén, ha a középpontban alacsonyabb a nyomás, mint kívül
(8.6a ábra). Az izobárok mentén körkörös geosztrofikus1 áramlás alakul ki. Az ilyen radiális
nyomáseloszlás cirkulációs áramlásra vezet, mely körülfolyja az alacsony nyomású helyet,
méghozzá (8.6) szerint f > 0 esetén az óramutató járásával ellentétes irányában. Vegyük
észre, hogy ez pozitív körüljárású, az északi félteke ciklonjainak megfelelő áramlás.

8.6. ábra: Forgásszimmetrikus p(r) nyomáseloszlás hatására kialakuló geosztrofikus áramlás alacsony (a) és magas (b) nyomású központ körül. Nyomásminimum körül az áramlás ciklonális. Az a)
és b) ábrák az északi félteke ciklonai, ill. anticiklonai modelljeinek tekinthetők.

Általában ciklonálisnak (anticiklonálisnak) az alacsony (magas) nyomású központ körül
kialakuló körkörös áramlást nevezzük. Az áramlások forgási iránya függ a forgatási szögsebesség előjelétől. Negatív f esetén, s ezért a déli félgömbön a ciklonális áramlás az óramutató
járásával megegyező, azaz negatív irányú (8.7 ábra). Ugyanilyen irányú viszont az é́szakifélgömb anticiklonális áramlása (8.6b ábra).
Annak érdekében, hogy kissé jobban megértsük a ciklonbeli áramlás tulajdonságait,
tegyük fel, hogy a forgásszimmetrikus nyomáseloszlást a
p(r) = p0 − ∆pe−r

2 /R2

(8.8)

függvény írja le, ahol p0 = 1000 hPa, ∆p = 10 hPa, R = 500 km, és r a ciklon
középpontjától mért távolság. Tegyük fel, hogy a ciklonmodell az északi féltekén van,
közepes szélességeken. Az (8.8) összefüggés szerint a ciklon középpontjában a nyomás 990
hPa, s lassan növekszik kifelé haladva. Mivel e−4 = 0, 018, az r = 2R távolságon már
gyakorlatilag visszaáll az átlagos p0 légnyomás. A ciklon sugara ezért 2R = 1000 km-nek
tekinthető. A (8.7) összefüggés szerint elvégezve a deriválást,
∆p 2 −r2 /R2
|ug | =
re
.
(8.9)
f0 ρ 0 R 2
Ezek szerint a ciklon középpontjában nincs áramlás. A körkörös áramlás kifelé haladva
2
2
erősödik, de egyszer csak csökkenni kezd, hiszen az e−r /R függvény nagy távolságban
nullához tart. A maximum helyét az r szerinti derivált eltűnéséből kaphatjuk meg. Mivel az
2
2
2
2
re−r /R √
függvény deriváltja (1 − 2r2 /R2 )e−r /R , a maximális szélsebesség a középponttól
r = R/ 2 = 0, 71R ≈ 350 km távolságban alakul
√ ki, azaz a ciklon sugarának mintegy
egyharmadában. A sebesség értéke itt ∆p/(f0 ρ0 R) 2/e = 14 m/s ≈ 50 km/óra (8.8 ábra).
1

Ezt a fajta áramlást a meteorológiában „geociklosztrofikus” áramlásnak is nevezik.
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8.7. ábra: Ciklon felhőképe a déli féltekén. Figyeljük meg, hogy a körbeforgás ellentétes irányú, mint
a 8.1 ábrán (http://www.lpi.usra.edu/images/sclo/sclo_S27.gif).

8.8. ábra: A (8.8) összefüggéssel megadott nyomáseloszlás és a geosztrofikus sebesség |ug | (8.9)
abszolút értéke távolságfüggésének sematikus rajza.
A ciklonbeli áramlás örvényessége a (8.6) összefüggés alapján számolható. A (8.8)
függvény második deriváltjainak kiszámítása után kapjuk, hogy
ζg =

∆p
2
2
4(R2 − r2 )e−r /R .
4
f0 ρ 0 R

(8.10)

Az örvényesség tehát a ciklon közepén a legnagyobb (az északi féltekén pozitív), s onnét
csökken (ahol már kis abszolút értékű, előjelet is vált).
A geosztrofikus áramlás (8.7) kifejezésében a teljes f Coriolis-paraméter szerepel, nem
annak f0 közelítése. Becsüljük most meg, mennyivel különbözik a maximális sebesség a (8.8)
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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modellciklon északi és déli oldalán a β-hatás következtében! A 7.2 táblázatból kiolvassuk,
hogy közepes szélességeken β = 1, 6 · 10−11 1/(sm). r = 350 km-rel a ciklon középpontjától
északra a Coriolis-paraméter βr ≈ 6 · 10−6 1/s értékkel nagyobb, mint f0 = 1 · 10−4 1/s.
Mivel ez f0 hat százaléka, az északi peremen a szélsebesség kb. hat százalékkal kisebb,
mintegy 47 km/óra. A délin ezzel szemben 53 km/óra.
A nagy léptékű meteorológiai térképeken (8.9. ábra) mindig megfigyelhető számos
ciklon (alacsony nyomású képződmény, melyet az angol rövidítésnek megfelelően L betűvel
jelölünk) és anticiklon (magas nyomású képződmény, jelük H).

8.9. ábra: Közepes légköri áramlási rendszer (500 hP, kb. 5–6 km) nagy léptékű meteorológiai
térképe. Világosan látható egy alacsony (L) és egy magas (H) nyomású központ, azaz egy ciklon
és egy anticiklon. A zöld színezés a relatív páratartalommal arányos. (Forrás: http://tornado.
sfsu.edu/geosciences)

A ciklonokkal és anticiklonokkal, a légkör jellegzetes képződményeivel kapcsolatban
érdemes még megjegyezni, hogy nem létezhetnek az Egyenlítő közelében. Láttuk, hogy ott
semmilyen geosztrofikus áramlás nem alakulhat ki, hiszen a (8.1) Rossby-szám nagy, ha
f0 → 0. Valóban, ahogy a 5.7 ábra is bizonyítja, a trópusi ciklonok, vagyis a hurrikánok,
tájfunok nem az Egyenlítőn, hanem a ±10◦ szélességi körön túl alakulnak ki, s amint láttuk,
áramlásaik még ott is túl erősek ahhoz, hogy geosztrofikusak lehessenek. A geosztrofikus
áramlások mintapéldái a mérsékelt övi ciklonok a felszín feletti szabad légkörben.
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A (8.3) kifejezés z szerinti deriválása után mindkét komponensben megjelenik ∂p/∂z,
ami a (7.59) hidrosztatikai egyenlet szerint homogén közegben −ρ0 g, vagyis konstans. Ennek
ezért akár x, akár y szerinti deriváltja eltűnik, így azt kapjuk, hogy
∂ug
∂vg
=
=0 .
∂z
∂z

(8.11)

Ez az ún. Taylor–Proudman-tétel, amely azt mondja ki, hogy geosztrofikus áramlásban a vízszintes sebességkomponensek nem függnek a magasságtól! Az egymás fölötti
folyadékrétegek között nincs nyírás, e rétegek vízszintes irányban azonosan mozognak,
az áramlás oszlopos szerkezetű. Ezt tükrözik a sarki fényről készült fényképfelvételek,
melyeken az ionizált, s ezért világító gázok, függönyszerűen oszlanak el, hiszen a magas
légkörben a geosztrofikus áramlási sebességek nem függnek a magasságtól, az egymás fölötti
gázrészecskéknek azonosan kell mozogniuk (8.10. ábra)

8.10. ábra: A sarki fény függönyszerű rajzolata Alaszka fölött a légkör geosztrofikus mozgásának (s a Taylor–Proudman-tételnek) egyik bizonyítéka (http://geology.com/nasa/aurora/
aurora-borealis-curtain-alaska.jpg).

Ha viszonylag kis tartományokra szorítkozunk, ahol a Coriolis-paraméter helyfüggése
elhanyagolható, akkor a (8.3) egyenletben ug -nek x-szerinti deriváltját képezve, majd ehhez
vg -nek y szerinti deriváltját hozzáadva azt kapjuk, hogy:
div2 ug ≡
© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK
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+
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∂x
∂y
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8.11. ábra: Geosztrofikus áramlásokban a Coriolis-hatás (a Taylor–Proudman-tétel) miatt az
egymás alatti folyadékrétegek azonosan mozognak, a fel- és leáramlás elhanyagolható, az áramlások
kétdimenziósak.

A geosztrofikus áramlás vízszintes síkbeli divergenciája tehát eltűnik.
Hozzávéve ehhez a teljes (ug , vg , wg ) geosztrofikus sebességvektornak az áramlás összenyomhatatlanságából adódó (7.61) divergenciamentességét, azt kapjuk, hogy ∂wg /∂z = 0,
vagyis a függőleges sebesség nem függhet a z koordinátától . Mivel valamelyik peremen a
függőleges sebességnek el kell tűnnie, ez csak úgy lehet, ha a függőleges sebesség mindenütt
eltűnik:
wg = 0 .
(8.13)
A geosztrofikus áramlásban tehát nincs függőleges mozgás, az áramlás kétdimenziós. Ez a
Taylor–Proudman-tétel erősebb változata. Az erős forgatás szinkronizáltan mozgó vízszintes
rétegekbe kényszeríti a folyadékot, melyek között nincs fel- vagy leáramlás. Az egymás
fölötti rétegek tehát áramlási szempontból nem különböztethetők meg, ahogy azt a 8.11. ábra
szemlélteti. Ez élesen eltér a hétköznapi tapasztalatban megfigyelt, óhatatlanul kis léptékű
áramlásoktól, melyek mindig háromdimenziósak. A nagyléptékű áramlások kétdimenziós
jellegét, vagyis a Taylor–Proudman-tétel érvényességét, a Kármán-féle örvénysornak gyakori
megjelenése bizonyítja mind a légkörben, mind az óceánban (l. 6.8 ábra).

8.3. A felszíni alak geosztrofikus áramlásokban
Az eddigi összefüggések, ahogy hangsúlyoztuk is, mind légköri, mind óceáni geosztrofikus
áramlásra érvényesek. Az óceáni esetnek azonban van egy sajátos vonása, nevezetesen,
hogy a közeg élesen meghatározott szabad felszínnel rendelkezik. A nyomás segítségével
megfogalmazva, a szabad felszínt az jellemzi, hogy ott a víz nyomása megegyezik a fölötte
elhelyezkedő levegő nyomásával. Jelölje η(x, y) a víz szabad felszínének átlagos magasságát
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ahhoz a geoid alakhoz képest, melyet a vizek felszíne a forgó Földön felvenne, ha létezne
áramlásmentes nyugalmi állapot.
A tapasztalat szerint az η felszíni eltérés az óceánokon legfeljebb méteres nagyságrendű.
Szinte hihetetlen, de a mai távérzékeléses, műholdas technika segítségével az η felszíni
alak cm pontossággal rutinszerűen meghatározható. Műholdak, melyek kb. egy hét alatt
letapogatják a Föld felszínét, folyamatosan adatokat szolgáltatnak a víz pillanatnyi szabad
felszínéről az ún. radar-altiméterek segítségével. Ezek hosszú idejű átlagolásával kapható
meg az η(x, y) mező, melyet a 8.12. ábra mutat. Ezen a legszembeötlőbb vonás az, hogy a
sarkkörökön túl η negatív, ezen területeken kívül viszont pozitív. Külön érdekesség, hogy az
η(x, y) mező lokális maximummal rendelkezik a nagy óceáni medencék közepén (a közepes
szélességeken), és a maximum a medencék nyugati pereme közelében helyezkedik el. Ennek
az aszimmetriának az elméleti magyarázatát a 9.2 fejezetben adjuk majd meg.

8.12. ábra: A tíz évre átlagolt η(x, y) óceán felszíni alak radar-altiméteres mérések alapján. A
kontúrok 20 centiméterenként vannak megadva. A vastag fekete vonal az η ≡ 0 szint. A nyugati
perem menti maximum különösen erős az Észak-csendes-óceáni-medencében, a Kurosio-áramlat (4.6
ábra jobb oldali kép) mentén [17].

Olyan felső óceáni réteget vizsgálva, melyben a sűrűség közel állandó, értéke legyen
ρ0 , a (7.59) hidrosztatikai egyenlet z szerinti integrálása után azt kapjuk, hogy p(x, y, z) =
C(x, y) − gρ0 z, ahol a C mennyiség független a z magassági koordinátától. (Az időfüggést
nem jelöltük, mert tudjuk, hogy a geosztrofikus áramlások stacionáriusak.) Abból a feltételből, hogy a z = η szinten a víz nyomása megegyezik a p0 légköri nyomással (melyről
feltesszük, hogy állandó), C(x, y) = p0 + gρ0 η, vagyis
p(x, y, z) = p0 − gρ0 (z − η(x, y)) .

(8.14)

Ez az összefüggés kifejezi, hogy a nyomás vízszintes koordinátáktól való függését a felszíni
alak adja meg! A nyomás a mélységgel lineárisan nő (mivel azonban a víz mintegy ezerszer
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sűrűbb, mint a levegő, 1 méteres vízréteg hidrosztatikai nyomása hozzávetőlegesen 1 km
tengerszinti sűrűségű légréteg nyomásának felel meg).
Ahol kidudorodik a vízfelszín, ott a nyomás természetesen nagyobb. A korábbi összefüggésekben fellépő vízszintes nyomásgradiens (8.14) alapján a felszíni alak gradiensével
fejezhető ki:
gradp = gρ0 gradη .
(8.15)
Az óceánban kialakuló geosztrofikus áramlások sebességére tehát (8.3) alapján érvényes a
(
)
g ∂η g ∂η
(ug , vg ) = −
,
,
(8.16)
f ∂y f ∂x
vagy

g
n × gradη ,
(8.17)
f
összefüggés. A geosztrofikus áramlást ezek szerint a felszíni alak határozza meg, a sebesség
párhuzamos az η felszíni alak szintvonalaival (hiszen ezek az izobárok). Pozitív f Coriolisparaméter esetén, az áramlási iránytól jobbra található a magasabb felszín.
Érdemes néhány példában megvizsgálni, hogy konkrét felszíni alakokhoz milyen geosztrofikus áramlások tartoznak.
A 8.12 ábra legfeltűnőbb rajzolata a déli sarkkörrel párhuzamosan futó döntött felszínű
sáv. Itt 1000 km-en mintegy 1, 4 m szintesés figyelhető meg a sarok felé. Ez azt jelenti,
hogy ∂η/∂y = 1, 4 · 10−5 (miközben ∂η/∂x ≈ 0). A (8.16) összefüggés alapján (f a déli
féltekén negatív) a geosztrofikus áramlás zonális, nyugatról keletre történik. Nagysága az
f0 = −1, 26 · 10−4 1/s értékkel (l. 7.2 táblázat) ug = 0.11 m/s-nak adódik. Ez az Antarktisz
körüli áramlat megfigyelésekből ismert tipikus sebessége. A felszín döntöttsége tehát azzal
van összhangban, hogy itt egy kelet-nyugati tengeráramlat folyik. Mivel a déli féltekén
vagyunk, a folyadékelemekre |f0 |ug nagyságú Coriolis-gyorsulás hat észak felé. Időfüggetlen
áramlás csak úgy állhat fent, ha ezt egy északról délre mutató felszíni lejtésből adódó
g∂η/∂y nyomásgradiens ellensúlyozza. Az Antarktisz körüli áramlat tehát első közelítésben
geosztrofikus egyensúlyban levőnek tekinthető.
ug =

8.13. ábra: Az x irányban növekvő η(x) felszíni alak következtében kialakuló y irányú geosztrofikus
áramlás.

Tegyük fel most, hogy a felszíni alak csak x-től függ, s adott η(x) függvény szerint
emelkedik kelet felé, s nagy távolságokra konstans értékhez tart (8.13. ábra). A (8.16)
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összefüggés szerint a geosztrofikus áramlás y irányú lesz, s az északi féltekén a pozitív y
irányba, azaz északra mutat. vg = 1 m/s-os áramlás kialakulásához dη/dx = 10−5 nagyságú
gradiensre van szükség, tehát 100 km-enként 1 méternyi emelkedésre. A Golf-áramlat két
pereme között ilyen nagyságrendű felszínemelkedés valóban megfigyelhető (a 8.12. ábra
véges felbontása miatt azonban ez az emelkedés nem látszik jól). A 8.13 ábra ott felel meg az
áramlatnak, ahol az még az floridai partvonallal párhuzamosan halad észak felé (l. 8.2 ábra).
Részletesebb leírást adhatunk, ha konkrét felszínalakot választunk. Legyen
η(x) = η0 (1 − e−x/R ) .

(8.18)

Ebben a Golf-áramlatnak megfelelő paraméterek jó közelítéssel η0 = 1 m, R = 50 km. Ebből
a sebesség (8.16) alapján
gη0 −x/R
vg (x) =
e
,
(8.19)
fR
azaz a sebesség exponenciális ütemben csökken a távolság növekedésével. Maximális értékét
a nyugati peremen (x = 0) veszi fel. Mivel a sebesség gyorsan csökken, az áramlat vastagága
2R = 100 km-nek tekinthető. Átlagos D = 500 m-es mélységet feltételezve a teljes
Q vízhozam, vagyis a másodpercenként egy függőleges szelvényen az egész medencében
átáramlott térfogat,
∫
Q=D
0

∞

Dη0 g
vg (x)dx =
fR

∫

∞

e−x/R dx =

0

Dη0 g
.
f

(8.20)

∫∞
Itt felhasználtuk, hogy 0 e−x/R dx = R. A konkrét adatokkal a vízhozam másodpercenként
50 millió köbméter, azaz 50 sverdrup. (1 sverdrup (Sv), azaz másodpercenként egy millió
köbméter, az óceáni vízhozam egysége. Az erős áramlatok vízhozama valóban több 10 Sv.
Utolsó példaként tekintsünk egy lokális felszíni kidudorodást, melyet az η(r) forgásszimmetrikus függvény ír le (l. 8.14. ábra), s legyen
η(r) = η0 e−r

2 /R2

.

(8.21)

A sebesség nagysága csak a radiális koordinátától, r-től függ: körkörös áramlás jön létre. Az
északi féltekén egy negatív előjelű köráram alakul ki, mely anticiklonális áramlásnak felel
meg. Ez a geometria jellemzi a Golf-áramlattól északra leváló (meleg) gyűrűket, melyek
megfigyelhetők a 8.2 ábra középső részén. Ezekben a gyűrűkben jó közelítéssel η0 = 0, 5
m, R = 50 km. (A délre kerülő (hideg) gyűrűk ciklonális jellegűek, közepükön felszíni
behorpadással, η0 = −0, 5 m.) A sebesség számolása
√ hasonló a (8.8) nyomáseloszlás esetén
alkalmazotthoz: a maximális áramlás az r = R/ 2 ≈ 35 km
√ távolságban alakul ki (a gyűrű
szélességének kb. egyharmadában), s ott |ug | = η0 g/(f0 R) 2/e = 0, 85 m/s.
Az óceáni medencékben mindkét féltekén létezik hatalmas köráramok, ahogy a 4.4 ábra
mutatja. Mindegyik medence belsejében kb. 1 méterrel magasabb az átlagos vízszint, mint a
szélén. Mindegyik nagy köráram anticiklonális, s geosztrofikus egyensúlyban van.
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8.14. ábra: A forgásszimmetrikus, r-rel csökkenő η(r) felszíni alak negatív körüljárású, anticiklonális geosztrofikus áramlást tart fenn az északi féltekén.

8.4. Rétegzett közegek, termikus szél
A nagyobb magasságra vagy mélységre kiterjedő áramlások esetében mindig lényeges szerepet játszik, hogy a sűrűség nem állandó. A helyi átlagos sűrűség függ a helykoordinátáktól, s
forgatott rendszerben az is előfordulhat, hogy a sűrűségeloszlás nem csak a z magasságtól
(mint a 1.2.2 fejezetben tárgyalt esetben), hanem a vízszintes síkbeli x, y koordinátáktól
is függ. A beeső napsugárzás egyenetlen eloszlása miatt a Földön mind a levegő, mind
az óceáni víz sűrűsége nagyobb a sarkok környékén, mint az Egyenlítőn. Meridionális
sűrűséggradiens tehát természetes módon kialakul, s ennek meghatározó szerepe van a nagy
skálájú környezeti áramlásokban. Tegyük fel ezért általánosan, hogy a közegben létrejött egy
ρ(x, y, z) időfüggetlen sűrűségmező.
A kis Rossby-számú áramlásokra tudjuk, hogy a gyorsulás elhanyagolható, ezért a
kialakuló geosztrofikus áramlás (melyben a viszkozitás sohasem játszik lényeges szerepe)
ug , vg vízszintes komponenseire a (7.57), (7.58) egyenletekből azt kapjuk, hogy
(
)
1 ∂p 1 ∂p
(ug , vg ) = −
,
.
f ρ ∂y f ρ ∂x

(8.22)

Mivel gravitációs térben stabil rétegzettség csak akkor létezhet, ha a sűrűség felfelé haladva
csökken, a (7.59) hidrosztatikai összefüggés szerint
∂p
= −ρg ,
∂z

(8.23)

vagyis következik, hogy a nyomás a függőleges irányban gyorsabban csökken a sűrű,
mint a kevésbe sűrű közegben. Ennek következtében a vízszintes nyomásgradiens függ
attól, hogy milyen magassági szinten vagyunk, vagyis a geosztrofikus áramlás sebessége
rétegzett közegben függ a magasságtól. Ez a rétegzett és forgatott közeg áramlásának egyik
legmeglepőbb tulajdonsága.
Annak érdekében, hogy a magasságfüggés nagyságát kvantitatívan is kifejezhessük, írjuk
először az időfüggetlen sűrűségmezőt a
ρ(x, y, z) = ρ0 + ρ0 (x, y, z)
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alakba, ahol ρ0 egy állandó referencia-sűrűség, ρ0 pedig az ettől való eltérés. Mivel tudjuk,
hogy a sűrűségváltozás természetes közegeinkben még nagy távolságon is csak néhány
százalék, ρ0 kicsi. Írhatjuk tehát, hogy |ρ0 |  ρ0 . Képezzük ezek után a (8.22) egyenlet z
szerinti deriváltját. Mivel a (8.23) hidrosztatikai összefüggés szerint ∂p/∂z arányos magával
a sűrűséggel, a nyomás vízszintes gradiense helyett a sűrűség vízszintes gradiense jelenik
meg
(
)
( 0
)
∂ug ∂vg
g
∂ρ
∂ρ0
,
=
,−
.
(8.25)
∂z ∂z
f ρ0 ∂y
∂x
A nevezőben megjelenő sűrűséget a referenciaértékkel helyettesítettük, hiszen az ettől való
eltérés kicsi. Vektoriális alakban
∂ug
g
n × gradρ0 .
=−
∂z
f ρ0

(8.26)

A vízszintes síkbeli sűrűséggradiens tehát azzal a következménnyel jár, hogy a geosztrofikus áramlás változik a magassággal. Konkrétan, minden észak–déli (meridionális)
sűrűségkülönbség a kelet–nyugati (zonális) áramlás sebességének változását idézi elő! A
(8.26) összefüggéssel jellemzett geosztrofikus áramlást termikus áramlásnak nevezzük. (Az
elnevezés eredetére hamarosan utalunk.)
Az északi féltekén (f > 0) pl. az észak felé növekvő sűrűség a keletre irányuló áramlás
sebességének növekedését okozza a magassággal (8.15. ábra). A déli féltekén (f < 0) a
sűrűség a sarok, tehát a pozitív y irányban nő, de a koordináta-rendszer irányítottsága is más,
s a negatív x irányú áramlás keletre irányuló áramlást jelent. A nyugati szelek tehát mindkét
féltekén erősödnek a magassággal.

8.15. ábra: A termikus áramlás a ferdén elhelyezkedő sűrűségfelületekhez tartozó geosztrofikus
áramlás. Ha az emelkedés a pólus irányában történik, és a felületek függetlenek az x koordinátától,
akkor felfelé haladva egyre erősebb keletre mutató áramlást (nyugati szelet) tapasztalunk, amint azt
a lapba befelé mutató, egyre nagyobb nyílvég szimbólumok érzékeltetik.

Mivel a sűrűség a sarok körül a legnagyobb, a nyomás felfelé haladva ott csökken
a leggyorsabban. Az izobárok ezért a negatív y irányban emelkednek, s meredekségük
annál nagyobb, minél magasabban van az izobár (hiszen ott kisebb a sűrűség, s adott
nyomáskülönbség eléréséhez nagyobb távolságra van szükség). Az olyan áramlást, melyben a nyomási és a sűrűségi vonalak nem párhuzamosak egymással, baroklin áramlásnak
nevezzük. A termikus áramlás tehát mindig baroklin, s jellegében ezért alapvetően eltér
a barotróp áramlásoktól, ahol a sűrűség csak a nyomás függvénye, s ezért az izovonalak
párhuzamosak egymással. (A homogén közeg áramlásai mindig barotrópok.) A barotróp és
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a baroklin geosztrofikus áramlások jellegét hasonlítja össze a 8.16 ábra. Ugyanakkora felső
nyomásgradiens esetén a barotróp esetben az áramlás erőssége nem függ a magasságtól, a
baroklin esetben viszont lefelé haladva csökken.

8.16. ábra: Barotróp (a) és baroklin (b) áramlások összehasonlítása. A barotróp esetben a
sűrűségváltozás együtt jár a nyomásváltozással, az állandó nyomású és sűrűségű felületek mindenütt
párhuzamosak, és meredekségük nem változik a magassággal. Ezért a nyomásgradiensből adódó
geosztrofikus sebesség sem függ a magasságtól. A baroklin esetben a sűrűség az oszlop bal oldalán
határozottan nagyobb, az állandó sűrűségű felületek nagyobb magasságokon egyre meredekebbek.
A hidrosztatikai nyomás itt gyorsabban nő lefelé haladva mint a másik oldalon, Ez a hidrosztatikai
járulék lent csökkenti a nyomásgradienst, s ezért a geosztrofikus áramlás (a termikus áramlás)
erőssége is csökken a magassággal.

8.17. ábra: Az Északi-sark körüli hideg légkupola (zöld színű tartomány) pillanatnyi keresztmetszete,
az izobárok, s a termikus szél izovonalai (piros görbék). A hideg légkupola külső pereme a poláris
front. A maximális szélerősség a sarki jetben fordul elő, melyet a lapba, ill. az abból kifelé mutató
nyílvég jelez.

Ha a sűrűség nem függ x-től és a ∂ρ0 /∂y derivált állandó, akkor a termikus áramlás lineárisan erősödik (8.15 ábra). Amennyiben a z = 0 szinten a sebesség eltűnik, (8.25)-ből
ug (z) =
www.tankonyvtar.hu
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z≡U
,
ρ0 f ∂y
H
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ahol U a H magasságban kialakuló sebesség. Ilyen mozgás homogén forgatott folyadékban
természetesen nem alakulhat ki, hiszen ott nincs sűrűséggradiens.
A valóságban a sűrűségeloszlás (x, y)-függését rendszerint a hőmérsékleteloszlás inhomogenitása okozza. A (6.24) állapotegyenlet szerint ρ0 /ρ0 gradiense megegyezik a gradT
hőmérsékleti gradiens (−α)-szorosával, ahol α a hőtágulási együttható. Ezért
∂ug
αg
=
n × gradT .
∂z
f

(8.28)

A (8.26) geosztrofikus áramlást ezen ekvivalens alakja miatt nevezik termikus áramlásnak, a
meteorológiában termikus szélnek.
A ∆T hőmérsékletkülönbség hatására a H magasságban kialakuló termikus áramlás U
sebessége a (8.27) összefüggés és a |∆ρ|/ρ0 = α∆T állapotegyenlet alapján becsülhető mint
U=

gα∆T H
,
|f0 |L

(8.29)

ahol L az a vízszintes távolság, melyen a ∆T hőmérséklet-különbség fellép. Ezek szerint
L = 1000 km távolságon 10 fokos hőmérséklet-különbség esetén a troposzféra tetején, ahol
H = 10 km, a termikus szél sebessége U = 30 m/s.
A Föld légkörében a sarkok környékén mindig jelen van egy hideg légkupola. Ennek
következtében a troposzférában a 60. szélesség környékén az izobárok jelentősen döntöttek
a közepes szélességek irányába. Itt felfelé haladva a termikus szél gyorsan erősödik egy
maximum eléréséig, körülbelül a troposzféra és a sztratoszféra határát alkotó tropopauzáig.
Ez a 10 km körüli magasságokban van, ahol az izobárok döntöttsége már sokkal kisebb (8.17.
ábra). Ez a lokalizált erős áramlás az ún. sugáráramlás, jetstream, konkrétan a sarki jet (lásd
3.7 ábra) mely gyűrűt alkot a sarok körül. Áramlási sebessége a fenti becslésnek megfelelően
100 km/óra körüli, de ennél nagyobb is lehet.
A sarki jet gyors áramlása erősen lokalizált, kiterjedése vízszintes irányban mintegy 100
km, függőlegesen néhány km. Pillanatnyi helyét a légkörben felhővonulat jelezheti (8.18.
ábra)
A sarki jet gyűrűje nem szabályos, hanem jelentős oszcillációkat mutat, melyek időben is
változnak. Meanderező alakja (8.19 ábra) lenyúlhat a közepes szélességekig, Magyarország
területére is. Azokon a vidékeken, melyek felett megjelenik, a légköri tevékenységek felerősödnek, az időjárás szélsőségessé válik. A jetstream létezése a légi közlekedés szempontjából
is fontos. A hosszú útvonalakat úgy tervezik, hogy azok kelet felé a jetstreamben, nyugat felé
pedig azt messze elkerülve vezessenek. Ezzel a repülés teljes ideje jelentősen lerövidíthető.
Az a tény, hogy a nyugatra irányuló repülőutak több mint egy órával is hosszabbak lehetnek,
mint a keletiek, a Föld forgásának, ill. a termikus szél jelenlétének következményei a
hétköznapi életben2 .
A sarok felé pozitív horizontális sűrűséggradiens a magas légkörben, a sztratoszférában
is fennáll, s ott is a magassággal erősödő szelekhez vezet. Nagy magasságokban már fontos
2

A 3.7 ábrán látszik, hogy a 30. szélességi fok körül is létezik egy-egy jetstream mindkét féltekén, ezek
a szubtrópusi jetek. Mivel a troposzféra itt vastagabb, átlagos magasságuk 13 km. A bennük megjelenő
szélsebességek kisebbek, mint a sarkokhoz közelebbi társaikban, s létrejöttüket nem a termikus szél, hanem
a forgó rendszerekre jellemző megmaradási tételek magyarázzák.
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8.18. ábra: A sarki jet menti felhők Kanada felett. (Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/
Jet_stream)

8.19. ábra: A sarki jet meanderező mozgásának sematikus rajza az északi féltekén. A jet hasonlóan
hullámzik, mint a poláris front, de a két objektum különbözik, hiszen a poláris front nem is jut fel
azokba a magasságokba, ahol a jet létezik.
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azonban azt is figyelembe venni, hogy a hőtágulási együttható nem állandó. Mivel a levegő
jó közelítéssel ideális gáz, (6.28) szerint α = 1/T , amivel a geosztrofikus szél nyugati
komponensének magasságfüggésére (8.28 ) alapján
∂ug
g ∂T
g ∆T
=−
≈
∂z
f T ∂y
fT L

(8.30)

összefüggést kapjuk. A közelítő egyenlőségben megjelenő ∆T > 0 az L távolságon
fellépő hőmérséklet-különbség abszolút értéke. Az előjelváltás annak következménye, hogy
∂T /∂y < 0.

8.20. ábra: A sarki örvény az Északi sark fölötti sztratoszférában. (Forrás: http://www.jhu.
edu/)

A sarkok feletti sztartoszféra jellegzetes képződménye a sarki örvény. Ennek pereme
egy gyors nyugati cirkuláció a 60. szélességi fok körül a H = 40 km körüli magasságban.
Felhasználva azt a tényt, hogy a H0 = 15 km magasságtól kezdve (ahol a termikus szél
erőssége 10 m/s) a 40. és a 80. szélességi körök (távolságuk kb. L = 4400 km) közötti
hőmérséklet-különbség minden szinten ∆T ≈ 50 K, s az átlaghőmérséklet a sztratoszférában
T0 = 250 K, a sarki örvény jellegzetes sebessége megbecsülhető. A (8.30) egyenlet
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integrálásával azt kapjuk, hogy
ug (H) = ug (H0 ) +

g ∆T
(H − H0 ) .
f T0 L

(8.31)

Az f = 1, 26 × 10−4 1/s értékkel számolva a sarki örvény peremén a szélsebesség 100
m/s-nak adódik.
Ennek az erős sztratoszférikus jetstreamszerű áramlásnak, melyet sarki éjszakai jetnek
(polar night jet) neveznek (8.20. ábra) a részletes megértésére jelentős kutatások irányulnak,
hiszen ez az áramlás veszi körül azt a tartományt, ahol az ózoncsökkenés zajlik a sarki hideg
telek végén. Ez a néhol 400 km/óra sebességű áramlás megakadályozza az anyagtranszportot
a sarki örvény belseje és külseje között. (A jelenség hasonló ahhoz, amit az áruházak
légfüggönyei kapcsán télen tapasztalunk: a függőlegesen áramló levegő megakadályozza,
hogy az utcai hideg levegő a nyitott kapun át az épületbe jusson.) A melegebb levegő a jetben
áramlik, s így a nagy hidegben lehetőség nyílik arra, hogy az örvény belsejében olyan kémiai
reakciók menjenek végbe, melyek a napfény tavaszi megjelenésekor az ózonmennyiség gyors
csökkenését okozzák.
A termikus áramlásra vonatkozó (8.26) összefüggés természetesen az óceánokban is érvényes, s azt fejezi ki, hogy a vízszintes sűrűségkülönbség mindenütt a gradiensre merőleges
áramlást hoz létre, melynek erőssége jelentősen függhet a magasságtól. A 8.3. fejezetben
láttuk, hogy a felszínközeli áramlásokat az η szabad felszín inhomogenitása határozza meg. A
termikus áramlás ehhez adódik hozzá a mélyebb vízrétegekben. Tételezzük fel, hogy a gradρ0
vízszintes sűrűséggradiens nem függ a magasságtól, ami gyakran jó közelítéssel teljesül. A
(8.26) mennyiséget z szerint integrálva ekkor azt kapjuk, hogy az arányos a magassággal.
Ennek a járuléknak azonban az z = η szinten el kell tűnnie, hiszen ott (8.17) adja a sebességet.
Így a nagy vízmélységben is érvényes geosztrofikus áramlási sebességre azt kapjuk, hogy
ug =

g
g(η − z)
n × gradη +
n × gradρ0 .
f
f ρ0

(8.32)

Az első tag azt fejezi ki, hogy az óceáni áramlások erősségét a szabad felszín tetszőleges
mélységig meghatározná, ha a közeg homogén lenne. Ez a Taylor–Proudman-tétel (l. 8.2.
fejezet) következménye. A második tag abból adódik, hogy rétegzett közegben, más szóval
baroklin áramlásokra a tétel már nem érvényes, és a sűrűséggradiens fontos járulékot ad a
felszíni áramlási erősséghez. Ha például a ∆ρ0 = 1, 5 kg/m3 sűrűségkülönbség L = 2000
km-en lép fel, akkor a z = −H1 = −500 m mélységben a termikus áramlás erőssége
jó közelítéssel gH1 ∆ρ0 /(ρ0 f0 L) = 4 cm/s. Mivel a tipikus felszíni óceáni áramlások
(a nagy áramlatokon kívül) 10 cm/s sebességűek, ez azokkal összemérhető járulék. A
sűrűséggradiens megfelelő előjele esetén ez csökkentheti a felszíni alakból adódó sebességet,
s a csökkenés mértéke ráadásul nőhet a mélységgel.
Általános tapasztalat az, hogy a néhány kilométeres mélységben az óceáni áramlások
már elhanyagolható sebességűek (a felszíni sebességekhez képest). Annak feltétele, hogy
a z = −H mélységben jó közelítéssel ug = 0 legyen a (8.32) egyenletből megkapható. Az
egyszerűség kedvéért feltételezve, hogy a vízszintes koordináták közül minden csak x-től
függ, azt kapjuk hogy
∂η
H ∂ρ0
=−
.
(8.33)
∂x
ρ0 ∂x
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Érdemes bevezetni a ρ0 = konstans állandó sűrűségű felület helyzetét megadó χ(x) függvényt. Mivel ennek mentén vízszintesen dx-et, függőlegesen dz = dχ-t elmozdulva ρ0
megváltozása nulla, (∂ρ0 /∂x)dx+(∂ρ0 /∂z)dχ = 0. Az állandó sűrűségű felület meredeksége
∂χ
∂ρ0 /∂x
=− 0
.
∂x
∂ρ /∂z

(8.34)

Vegyük észre, hogy a nevezőben megjelenő magasság szerinti derivált kifejezhető az 1.2.4.
fejezetben a rétegzett közegek jellemzésére bevezetett N Brunt–Väisälä-frekvenciával. Az
(1.21) kifejezés felhasználásával így
∂χ
g ∂ρ0
= 2
∂x
N ρ0 ∂x

(8.35)

(a stabil rétegzettség miatt ∂ρ0 /∂z < 0). A (8.33) összefüggésből így kapcsolatot kapunk η
és χ gradiensei között:
∂χ
g ∂η
=− 2
.
(8.36)
∂x
N H ∂x
Ez azt mutatja, hogy a szabad felszíni alak és az állandó sűrűségű felület ellenkező döntöttségű. Ráadásul az óceánra jellemző N = 5 · 10−3 1/s értékkel és H = 1 km-rel
számolva g/(N 2 H) = 400, azaz a belső felszín meredeksége 400-szor nagyobb, mint a
külsőé! A 8.21. ábra egy északi óceáni medence észak–déli szelvényét mutatja sematikus
ábrázolásban. A szubtrópusi tartományban a geoid alakhoz képest valamelyest kitüremkedik
a felszín, a sarok közelében viszont behorpad, összhangban a 8.12. ábrával. Az óceán
belsejében kialakuló állandó sűrűségű felületek a fentiek értelmében ennél jóval nagyobb
változást mutatnak, s ennek következtében valósul meg, hogy a H mélységben az áramlási
sebesség már elhanyagolhatóan kicsi lesz.

8.21. ábra: Egy óceáni medence észak–déli metszetének izovonalai. A felszíni alak 1 m körüli
változásához az állandó sűrűségű felületek mintegy 400 méternyi változása tartozik. A felszíni forma
az áttekinthetőség kedvéért a rajzon erősen nagyított. (A nulla szintvonal mentén, a felszín nagy
döntöttségének megfelelően jelentős nyugat–keleti áramlatok folynak, pl. a Golf-áramlat az amerikai
partok elhagyása után, vagy a déli féltekén az Antarktisz körüli áramlat.)

A (8.33) összefüggés lehetővé teszi azt is, hogy megbecsüljük, hogy a tengervíz sűrűségének változásában a hőmérséklet vagy a sótartalom játssza-e a fontosabb szerepet az áramlások
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szempontjából. Egy szubtrópusi medence vize meleg, de az erős párolgás miatt sótartalma
is magas. Mivel a hőmérséklet és a szalinitás a sűrűséget ellenkező irányban befolyásolják
(l. 1.4 fejezet), első ránézésre nem lehet megállapítani, hogy melyik hatás a fontosabb. A
∆η felszíni változás nagysága a (8.33) egyenlet szerint H∆ρ0 /ρ0 -ként becsülhető. A (1.27)
állapotegyenlet alapján viszont a sűrűségváltozás ∆ρ0 = ρ0 (−α∆T + γ∆S) ahol ∆T és ∆S
a medencére jellemző horizontális hőmérséklet-, ill. sótartalom-különbségek. Így
∆η
= α∆T − γ∆S .
(8.37)
H
A szubtrópusi medencére ∆T ≈ 10 K, és ∆S ≈ 1 PSU jellemző. A hőtágulási együttható és
a sűrűségi együttható 20 fokon érvényes α = 2 × 10−4 K−1 , γ = 7, 6 × 10−4 PSU−1 értékeit
behelyettesítve ∆η = (2 − 0, 76) × 10−3 H. Ebből leolvasható, hogy a hőmérséklet játssza
a fontosabb szerepet, s ezért az állandó sűrűségű felületek hasonlítanak az izotermákhoz. A
felszínnek a 8.21. ábrán is jelzett szubtrópusi megemelkedéséért tehát elsősorban a meleg
folyadék nagyobb térfogata a felelős.

8.5. Nagy léptékű frontok, kétrétegű közegek
Mind a légkörben, mind a vizekben gyakran előfordul, hogy egy felület mentén a sűrűség
szinte ugrásszerűen változik, míg a felületen két oldalán gyakorlatilag konstans. Az ilyen
közeget kétrétegűnek nevezzük, s fontos jellemzője a fenti hígabb és a lenti sűrűbb folyadékot
elválasztó felület χ(x, y) alakja. Geosztrofikus áramlásokra egyértelmű kapcsolat vezethető
le a felület meredeksége és a két oldalán kialakuló áramlási sebességek között.
Írjuk fel, hogy a felület bármely két pontja közötti nyomáskülönbség előáll a 8.22. ábrán
feltüntetett két pálya mentén. Noha ezek a pályák két különböző sűrűségű közegben futnak,
a kapott nyomáskülönbségeknek azonosnak kell lenniük, hiszen a közeg azonos pontjaihoz
tartoznak. Az egyszerűség kedvéért vizsgáljuk az elválasztó felület x koordinátától való
függését, s vizsgáljuk annak egy rövid, egyenesnek tekinthető szakaszát.
A nyomás megváltozása az 1. és 2. pálya mentén (∂p/∂xdx + ∂p/∂zdz)1 , s hasonló
összefüggés áll fenn a 2. pálya mentén is. A két nyomáskülönbség azonos, ezért igaz, hogy
(
)
(
)
∂p
∂p
∂p
∂p
.
(8.38)
dx + dz =
dx + dz
∂x
∂z
∂x
∂z
1
2
Mivel a χ elválasztófelület megváltozása ugyanaz, mint a z koordináta megváltozása: dz =
dχ, a ∂χ/∂x meredekségre átrendezés után azt kapjuk, hogy
∂p1 /∂x − ∂p2 /∂x
∂χ
=
,
∂x
g(ρ1 − ρ2 )

(8.39)

ahol felhasználtuk a (7.59) hidrosztatikai összefüggést is. Mivel a ∆ρ sűrűségkülönbség
általában kicsi, írhatjuk, hogy ρ1 = ρ0 , ρ2 = ρ0 +∆ρ, a nevező tehát −g∆ρ. A ∂p/∂x derivált
(8.3) értelmében a geosztrofikus sebesség v komponensével arányos: ∂pi /∂x = f ρi vg,i igaz
mind i = 1, mind i = 2-re. (8.39)- ből tehát jó közelítéssel kapjuk, hogy
vg,2 − vg,1 =
www.tankonyvtar.hu

g 0 ∂χ
,
f ∂x

(8.40)
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8.22. ábra: Kétrétegű közeg döntött χ(x) elválasztó felülete, melynek két pontja között a nyomáskülönbséget a két megadott pálya mentén is kiszámíthatjuk. A sűrűségek: ρ1 = ρ0 , ρ2 = ρ0 + ∆ρ. A
meredekség tgγ = dχ/dx.

ahol megjelent a
∆ρ
g = α∆T g
(8.41)
ρ0
redukált gravitációs gyorsulás. Itt az utolsó átalakításban felhasználtuk a (6.24) állapotegyenletet. A redukált gyorsulás hasonló szerepet játszik a kétrétegű közeg jellemzésében,
mint a Brunt–Väisälä-frekvencia a folytonos rétegzettség esetén. Ezt alátámasztja az (1.22)
összefüggés is, mely szerint N 2 H megfelel g 0 nek. A (8.40) összefüggés azt fejezi ki, hogy a
ferde elválasztó felület két oldalán különböző a sebesség, s ezért a (8.25) termikus áramlási
reláció kétrétegű megfelelőjének tekinthető.
Időjárási frontokról akkor beszélünk, ha az elválasztó felület eléri a közeg alsó vagy felső
peremét. A frontvonalon χ = 0. A frontokat a frontvonal menti γ dőlésszögükkel szokás
jellemezni. Egy észak–déli (azaz y) irányú frontvonal mentén ∂χ/∂x =tgγ (l. 8.23. ábra), s
γ akkor pozitív, ha x növekedésével a sűrűbb közegbe jutunk. A (8.40) egyenletből
g0 =

vg,2 − vg,1 =

g0
tgγ .
f

(8.42)

A (8.42) egyenlet, az ún. Margules-féle összefüggés a front két oldalán megfigyelhető
sebességkülönbség, a redukált gravitációs gyorsulás és az elválasztó felület vízszintessel
bezárt γ dőlésszöge között teremt kapcsolatot. A Margules-összefüggés stacionárius állapotot
ír le, a geosztrofikus áramlásban kialakuló frontnak tehát nem kell mozognia! A frontvonallal
párhuzamosan viszont sebességugrásnak kell megjelennie. (A 7.2 fejezetben tárgyalt kis
léptékű frontokra, ahol a Coriolis-hatás elhanyagolható, mindez nem igaz.)
A front hajlásszöge rendszerint kicsi, s ezért tangensével helyettesíthető. Ennek a szögnek
a sűrűség-, ill. hőmérséklet-különbséggel megadott kifejezése ezért
γ=

f0
f0 % 0
(vg,2 − vg,1 ) =
(vg,2 − vg,1 ) .
g ∆%
gα∆T

(8.43)

Itt ∆T a felső és az alsó közeg közötti hőmérséklet-különbség.
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8.23. ábra: Nyugalomban levő front körüli áramlás geosztrofikus egyensúlyban. A sűrű (hideg) közeg
a χ(x) függvénnyel határolt tartományban helyezkedik el. Az áramlási sebesség mindkét közegben
merőleges a rajz síkjára és az alsó közegben gyengébb az y irányú sebesség. A rajzon a γ dőlésszög
negatív.

Alkalmazzuk mindezt légköri hidegfrontokra. A Margules-összefüggés mutatja, hogy
nyugatról érkező hideg frontban (γ < 0) az északi féltekén vg,2 < vg,1 . Ezek szerint a
front áthaladásakor jelentős délre mutató, azaz északi szél komponens is megjelenik: a déli
szél gyengül vagy ellenkező irányúvá változik. A meredekség tipikus értéke 1/100, így a
közepes szélességeken (f0 = 10−4 1/s) 100-szoros redukcióval számolva (melyet már 3
K hőmérséklet-különbség létrehoz, hiszen α ≈ 1/300 1/K) a sebességugrásra 10 m/s-ot
kapunk, ami megfelel hétköznapi tapasztalatunknak.
A valóságos légköri frontok általában mozognak, mert valamilyen háttéráramlással (pl.
felszíni nyugati szél) érkeznek.

8.24. ábra: Mozgó légköri frontok alakja (oldalnézet) és sematikus áramlási viszonyaik. A sebességnek a frontvonalra merőleges és azzal párhuzamos komponense is van. (a) Hidegfront. A front
előtti heves feláramlás zivatarfelhők kialakulására vezet. (b) Melegfront. A feláramlás gyengébb, de
a meleg levegő messze a front előtt is felhatol a hideg fölé, s rétegfelhők megjelenésével jár.
A légköri hidegfrontok határfelülete előregyűrődik a felszínen eltűnő sebesség miatt
(8.24a, 8.25 ábra), s dőlésszögük 1/100-1/50 körüli. A hideg légréteg vastagsága 1–2 km,
www.tankonyvtar.hu
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melyet az elválasztó felület a frontvonal mögött mintegy 50 km-re már elér.

8.25. ábra: Hidegfront (bal oldali fehér légtömeg) áthaladása a Balatonon 2001. május 18-án.
(Horváth Ákos, OMSZ Siófoki Obszervatórium felvétele.)

A légköri melegfront határfelülete ellaposodik (8.24b ábra). A melegfrontok dőlésszöge
kisebb, 1/200-1/300. Az 1 km-es szintet az elválasztó felület tehát kb. 300 km-rel a front
előtt éri el.
A feláramlás a hidegfront mentén erőteljesebb a nagyobb dőlésszög miatt, a föláramló levegőből kumulonimbuszok képződnek (8.25. ábra). Melegfront esetén a feláramlás lassabb,
és kiterjed az egész elválasztó felület feletti levegőrétegre, vagyis a felszínről nézve megelőzi
a frontot. A meleg levegő felfutása rétegfelhők kialakulására vezet, melyek átlagos vastagsága annál kisebb, minél távolabb (és magasabbra) vagyunk a fronttól. Az égen megjelenő
pehelyfelhők ezért közeledő melegfrontra utalnak.
Mozgó frontok mentén az alsó légrétegek ütköznek, összeáramlás történik, s ez feláramláshoz vezet (8.24. ábra). A frontok ezért a felszínen mindig lokális nyomáscsökkenéssel
járnak. A frontvonal mentén a felszíni izobárok megtörnek (8.26. ábra), hiszen a front átvonulása a sűrűbb közeg többlet-nyomásának megjelenésével jár. Összhangban van ez azzal is,
hogy a felszíni szélsebességben ugrás történik a frontra merőleges irányban. A meteorológiai
gyakorlatban a front megérkezésének legbiztosabb jele a hirtelen szélfordulás (8.27. ábra).
A meleg tengeráramlatok pereme vízben kialakuló frontnak tekinthető. A meleg folyadékot az alatta levő hideg közegtől egy χ(x) belső elválasztó felület határolja. Mivel az
alsó közeg gyakorlatilag áll, meg tudjuk becsülni χ alakját az η szabad felszín ismeretében.
A szabad felszínhez egy vg = (g/f )(∂η/∂x) geosztrofikus sebesség tartozik, mely lehatol
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8.26. ábra: Felszíni nyomáseloszlás frontok mentén. A nyomás a front körüli feláramlás miatt lokális
minimumot mutat. A felszíni sebességugrás következtében az izobárok megtörnek. A bal oldali ábra
egy nyugatról érkező melegfront (a frontvonal mentén kis félkörök) körüli viszonyok sematikus rajza. Egy ciklonban rendszerint hidegfront (jele kis háromszögek) és melegfront is előfordul. Mindkét
frontvonalon megtörnek az izobárok, ezért a ciklonok felszínközeli nyomásvonalai nem a 8.6 ábra sima
körkörös görbéi, hanem sokkal inkább hasonlítanak egy csigaház határvonalára.

8.27. ábra: Hidegfronttal járó változások. Figyelemre méltó a jelentős szélfordulás (fekete görbe,
bal oldali skála) és hőmérséklet-változás (piros görbe, jobb oldali skála). (Forrás: http://www.
ejssm.org/)

az elválasztó felületig. Az azon kialakuló sebességugrást a (8.40) összefüggés adja meg.
Abból a feltételből, hogy ennek abszolút értéke azonos legyen a felső közeg sebességével,
azt kapjuk, hogy
g ∂η
∂χ
=− 0
.
(8.44)
∂x
g ∂x
Mivel a redukált gyorsulás kicsi, χ meredekségének sokkal nagyobbnak, és ellentett előjelűnek kell lennie, mint η-énak. Ez a kapcsolat a folytonos rétegzettségre érvényes (8.36)
www.tankonyvtar.hu
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összefüggés kétrétegű közegre vonatkozó megfelelője.
Alkalmazzuk mindezt a (8.18) felszíni alakra. Mivel a frontvonalon mindkét függvény
eltűnik,
g
g
χ(x) = − 0 η(x) = − 0 η0 (1 − e−x/R ) = −D(1 − e−x/R ) ,
(8.45)
g
g
ahol D = η0 g/g 0 a meleg közeg mélysége a frontvonaltól távol.
A Golf-áramlat esetében a hőmérséklet-különbség mintegy ∆T = 10 fok, így a redukált
gyorsulás αvíz ∆T g = 2, 1 × 10−4 · 10 · 10 m/s2 ≈ 2 × 10−2 m/s2 . Mivel η0 = 1 m, az
elválasztó felület mélysége D = 500 m. Az elválasztó felület jellegzetes meredeksége is kb.
500-szor nagyobb, mint a felszíné (8.28. ábra).

8.28. ábra: Óceáni melegfront, vagyis egy tengeráramlat metszete az áramlási irányra (mely itt az y
irány) merőlegesen. A külső légköri nyomás p0 .

Az áramlatban mozgó vízmennyiség vastagsága a frontvonaltól x távolságban (η0 +
D)(1−e−x/R ) ≈ D(1−e−x/R ). A q(x) anyagtranszport, vagyis az x hely körül egy egységnyi
szélességű függőleges téglalapon időegység alatt átáramló térfogat ennek a vastagságnak és
a (8.19) képlettel megadott vg (x) sebességnek a szorzata
q(x) = vg (x)D(1 − e−x/R ) =

Dη0 g
(1 − e−x/R )e−x/R .
Rf

(8.46)

8.29. ábra: A (8.46) összefüggéssel megadott anyagtranszport távolságfüggésének sematikus rajza.
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Ez a mennyiség a frontvonaltól R ln 2 = 0, 70R távolságra maximális (l. 8.29 ábra). Itt
áramlik át tehát a legtöbb víz időegység alatt, annak ellenére, hogy a sebesség a frontvonallal
párhuzamosan a legnagyobb (de ott a vastagság zérus).
A teljes Q vízhozam, vagyis a függőleges szelvényen időegységenként átáramló térfogat
a q(x) mennyiség x szerinti integrálja:
∫ ∞
∫ ∞
Dη0 g
Q=
q(x)dx =
(1 − e−x/R )e−x/R dx .
(8.47)
f
R
0
0
∫∞
∫∞
Mivel 0 e−x/R dx = R, és 0 e−2x/R dx = R/2,
Q=

Dη0 g
.
2f

(8.48)

Vegyük észre, hogy ez éppen fele a (8.20) kifejezésnek, melyet azzal a feltevéssel kaptunk,
hogy az áramlat mindenütt azonos mélységű. Az elválasztó felület front alakjának felismerése
természetesen kisebb vízhozamra vezet, hiszen éppen a nagy áramlási sebességek mellett kicsi a vízmélység. A számadatokkal most kapott 25 sverdrup vízhozam viszont jó közelítéssel
megegyezik a Golf-áramlat mért vízhozamával. Mindez ismét igazolja, hogy mennyire jó
közelítéssel valósul meg a geosztrofikus áramlás a valóságban, s azt is, mennyire fontos a
rétegzettség figyelembevétele.

8.6. A Rossby-sugár
Minden forgatott és rétegzett közegben létezik egy jellegzetes állandó méret, az ún. Rossbysugár, melyet a paraméterek egyértelműen meghatároznak. Kifejezése könnyen megkapható
dimenziós megfontolások alapján. Abból
√ az ismert összefüggésből, miszerint a felszínhez
közeli
H
magasságban
elejtett
test
v
=
2gH sebességgel ér a földre, kiolvasható, hogy a
√ 0
g H mennyiség is sebesség mértékegységű, ahol g 0 a rétegzett folyadék (8.41) redukált
gravitációs gyorsulása, H pedig a közeg teljes mélysége. A forgatásra az f0 Coriolisparaméter jellemző, mely frekvencia mértékegységű. A két mennyiség hányadosa ezért
távolság, s ezt a hányadost nevezzük az Lρ Rossby-sugárnak:
√ 0
gH
.
Lρ =
f0

(8.49)

A ρ index arra utal, hogy a sűrűségkülönbség lényeges szerepet játszik, a Lρ Rossby-sugár
rétegzett közegekre jellemző. Mivel (1.22)-ból g 0 H ≈ N 2 H 2 , s a Rossby-sugár ekvivalens
alakja
NH
Lρ =
.
(8.50)
f0
Ez az a vízszintes távolság, melyen a forgatás hatása összemérhető a rétegzettség hatásával.
(Nem forgatott közegben f0 = 0, s Lρ = ∞, homogén közegben pedig ∆ρ = 0, s Lρ = 0,
vagyis Rossby-sugár csakis a forgatott és rétegzett közegre jellemző.)
www.tankonyvtar.hu

© Jánosi Imre, Tél Tamás, ELTE TTK

8.6. A ROSSBY-SUGÁR

129

Érdemes megbecsülni a Rossby-sugár értékét a légkörben és az óceánban. A légköri
N ≈ 10−2 1/s Brunt–Väisälä-frekvencia értékkel és a troposzféra H = 10 km vastagságával
közepes szélességeken (f0 ≈ 10−4 1/s),
Lρ,légkör = 1000 km .

(8.51)

Az óceánra kissé kisebb Brunt–Väisälä-frekvencia jellemző: N ≈ 5 · 10−3 1/s. A felső
H = 1 km-es vastagsággal számolva közepes szélességeken,
Lρ,óceán = 50 km .

(8.52)

Az óceáni Rossby-sugár tehát sokkal kisebb, mint a légköri. Figyelemre méltó azonban, hogy
– a definíció szerint – mindkét közegben független az áramlás sebességétől.
A (8.9) ciklon modell és a (8.45) óceáni modelláramlatban használt R paraméterek
valóságnak megfelelő értékei 500 km, ill. 50 km voltak. Vegyük észre, hogy ezek éppen
a megfelelő Rossby-sugarak. A környezeti áramlások elméletének egyik fontos felismerése,
hogy ez nem puszta véletlen. A következő fejezet végén tárgyalandó baroklin instabilitás
tulajdonságaiból általánosan következik, hogy a ciklonok átmérője és az óceáni áramlatokról
leszakadó gyűrűk átmérője is tipikusan 2Lρ (vagyis az áramlatok vastagsága Lρ ). A Rossbysugár, mivel független a közeg sebességétől, megjelenhet a geosztrofikusnál gyorsabb
áramlások jellemzőjeként is.
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9. fejezet
Nemgeosztrofikus áramlások

Láttuk, hogy a nagy skálájú áramlások mind a légkörben mind az óceánban jó közelítéssel geosztrofikusak. A geosztrofikus áramlásokban a súrlódás szerepe elhanyagolható,
lényegében kétdimenziósak, azaz erős fel- vagy leáramlások nem jelennek meg bennük, s
időtől függetlenek. Ha e tulajdonságok bármelyike nem áll fenn, a nagy sálájú áramlást
nemgeosztrofikusnak nevezzük. Ebben a fejezetben sorra vesszük, milyen körülmények
vezethetnek a fenti tulajdonságoktól való eltérésre, s ez milyen új áramlási jelenségekre
vezet. A súrlódás mindig a peremek mentén válik lényegessé. Álló határoló felület esetén
pl. az áramlási sebességnek a felületen el kell tűnnie, amint azt a (7.57) egyenlethez tartozó
peremféltétel kapcsán láttuk. A felület közelében az áramlás ezért egészen más jellegű, mint
attól távol. A légkör esetében különösen jelentős ez a hatás a planetáris határrétegben. Látni
fogjuk, hogy a súrlódás miatt itt síkbeli összeáramlások alakulhatnak ki, melyek a magasabb
légkörbe vezető fel-, ill. leáramlásokat indítanak, s ezek alapvető, időjárást meghatározó
tulajdonságai a ciklonoknak, anticiklonoknak. Az óceánban a keveredési rétegben lényeges
a súrlódás, ugyanis itt történik meg a légkörrel való alapvető kölcsönhatás: a szél nyírása
mozgásba hozza ezt a felső réteget. Az itt is kialakuló enyhe fel-, ill. leáramlások a mélyebb
rétegekkel kapcsolatba kerülve alakítják ki a szél hajtotta óceáni áramlások rendszerét. A
hideg és nagy sótartalmú óceáni víz sűrűsége helyenként jelentősen meghaladhatja környezete sűrűségét. Itt lokalizált, erős leáramlások jöhetnek létre, s ezek hajtják a mélytengeri
vízmozgásokat. A geosztrofikus áramlások nem mindegyike stabil, azaz áll ellen kis külső
zavaró hatásoknak. Különösen fontos ezek közül a termikus áramlás, mely instabilnak
bizonyul kis térbeli inhomogenitásokra. Ez a jelenség a baroklin instabilitás, melynek
következtében időben változó örvények alakulnak ki. Az örvények tipikus mérete a Rossbysugár. A légkörben a baroklin instabilitás vezet a ciklonok és anticiklonok megjelenéséhez, az
óceánban az áramlatokról leszakadó örvényekhez. Ezen instabilitás magyarázza a mérsékelt
égövi időjárás változékonyságát. Általában is elmondható, hogy a környezeti áramlások teljes
rendszere, s azok fontos globális tulajdonságai, beleértve a nagy skálájú szennyezésterjedést
is, csak a nemgeosztrofikus áramlások ismeretében érthetők meg.
www.tankonyvtar.hu
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9.1. Súrlódás: áramlás a planetáris határrétegben
Az álló talaj menti planetáris határréteg az a tartomány, ahol a súrlódási erő nem hanyagolható
el, ezért a teljes (7.57)–(7.61) hidrodinamikai mozgásegyenlet vektoriális alakja
dv
1
= −f n × v + g − gradp + s ,
dt
ρ

(9.1)

ahol n a függőleges egységvektor. Az s súrlódási erő a planetáris határrétegben (1.2.7 fejezet)
fontos, ahol ráadásul a felszín egyenetlensége kis léptékű rendezetlen turbulens áramlást hoz
létre. Ez felerősíti a fékező erőt a nemturbulens áramláshoz képest. Azt a réteget, ahol
a súrlódás fontos, első leírójáról a híres svéd óceanográfusról, általában Ekman-rétegnek
nevezzük.
A nagy skálájú áramlások esetén azonban a (8.1) Rossby-szám továbbra is kicsi, ami azt
jelenti, hogy az áramlás lassú, a dv/dt hidrodinamikai gyorsulás elhanyagolható. A sebesség
vízszintes síkbeli u összetevőjére írva ezt az egyenlet, az
− fn × u −

1
gradp + s = 0
ρ0

(9.2)

alakot kapjuk, ahol felhasználtuk azt is, hogy a sűrűség a határrétegben jó közelítéssel állandó
(ρ0 ). Ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy az Ekman-rétegben három erő van egyensúlyban: a
Coriolis-erő, a nyomásból származó erő, és a súrlódás. A −f n × u Coriolis-gyorsulás az
északi féltekén az u sebességvektorra jobbra merőlegesen mutat. A súrlódásból adódó s
gyorsulás egyfajta fékező erő, s ezért jó közelítéssel u-val ellentétes irányú. E két gyorsulás
eredőjét a szaggatott nyíl jelzi a 9.1 ábrán. Ezt az eredőt kell kompenzálnia a nyomásgradiensből adódó −(1/ρ0 )gradp gyorsulásnak. Ebből az következik, hogy a nyomási gradiens a
határrétegben nem merőleges az u vektor irányára. A szél a planetáris határrétegben tehát nem
pontosan az izobárok mentén fúj, mint a geosztrofikus esetben. Noha továbbra is igaz, hogy
az alacsonyabb nyomás esik a jobb kéz felé, azaz a Buys–Ballot-törvény érvényben marad,
megjelenik az áramlási sebességnek egy olyan komponense, mely a nyomásgradienssel
ellentett irányú. A súrlódás hatására az áramlás kezd tehát úgy viselkedni, mint nem forgatott
rendszerben, ahol a teljes sebesség a nyomáskülönbség irányába mutat. (Az eltűnő súrlódás
határesetében a szaggatott vektor egybeesik a Coriolis-gyorsulás vektorával, ezt kompenzálja
a nyomásgradiens, ami tehát így merőleges a sebességre, s visszakapjuk a geosztrofikus
áramlást.)
Sokszor célszerű a teljes u sebességet felbontanunk az ug geosztrofikus sebességre,
mely a határrétegen kívül jellemzi az áramlást, és a súrlódásból adódó ung nemgeosztrofikus
sebességre:
u = ug + ung .
(9.3)
A geosztrofikus áramlás (8.4) alakját felhasználva a (9.2) egyenletből azt kapjuk, hogy
f n × ung = s .

(9.4)

Mivel n × ung mindig ung -tól balra mutat, a súrlódás által okozott áramlás az északi féltekén
a súrlódási erő irányától jobbra irányul. Mindig az alacsonyabb nyomás irányába mutat (l.
9.1 ábra). Ez a sebesség arányos s-sel, tehát eltűnik a súrlódásmentes határesetben.
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9.1. ábra: Az erők (gyorsulások) egyensúlyának sematikus rajza az Ekman-rétegben az északi
féltekén: a szaggatott vektor a −f n × u + s eredő, amit −(1/ρ0 )gradp kompenzál. A súrlódásból
származó s gyorsulás jelenléte miatt az u szélsebesség nem lehet párhuzamos az izobárral, a
sebességnek az alacsonyabb nyomás felé mutató komponense is van.

A nemgeosztrofikus sebességjárulék jelentős a planetáris határrétegben, ezért a felszíni
szelek iránya jól megfigyelhetően nem párhuzamos az izobárokkal, amint a 9.2 ábrán is
látszik. Ennek megfelelően ciklonok esetén kissé a középpont felé fúj a szél, anticiklonokban
pedig fordítva.
A súrlódásból származó gyorsulás egyszerű modelljeként tegyük most fel, hogy az
Ekman-rétegben
s = −ku ,
(9.5)
ahol k a felület érdességével arányos együttható (mértékegysége 1/s). A (9.2) egyensúlyi
egyenlet komponensekben kiírt alakja
− f0 v +

1 ∂p
= −ku ,
ρ0 ∂x

(9.6)

1 ∂p
= −kv .
(9.7)
ρ0 ∂y
Ebből az algebrai egyenletből a két sebességkomponenst kifejezve
(
)
1
1 ∂p
k ∂p
u=
−
−
,
(9.8)
1 + k 2 /f02
ρ0 f0 ∂y ρ0 f02 ∂x
(
)
1
1 ∂p
k ∂p
v=
−
.
(9.9)
1 + k 2 /f02 ρ0 f0 ∂x ρ0 f02 ∂y
Természetesen a k-val arányos járulékok jelentik a súrlódás miatt létrejövő nemgeosztorfikus
sebességet.
Érdekes felismerésre jutunk, ha képezzük a vízszintes síkbeli sebességvektor div2 u =
∂u/∂x + ∂v/∂y síkbeli divergenciáját. Az első tagokból adódó járulékok kiesnek, s ami
marad, az a nyomás Laplace-operátora
(
)
k/(ρ0 f02 ) ∂ 2 p ∂ 2 p
div2 u = −
+
.
(9.10)
1 + k 2 /f02 ∂x2 ∂y 2
f0 u +
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9.2. ábra: Felszíni izobárok (címkék), hőmérsékletek (színkód) és szélmező (zászlók). A felszíni szelek
iránya eltér az izobárokétól, azaz nem geosztrofikus, szemben a magaslégköri szelekkel. (Forrás:
http://terrantheweatherman.blogspot.com)

Felhasználva a ζg geosztrofikus örvényesség (8.6) kifejezését, azt kapjuk, hogy
div2 u = −

k/f0
ζg .
1 + k 2 /f02

(9.11)

A felszíni divergencia tehát a ζg geosztrofikus örvényesség ellentettjével arányos. Ahol
örvénymentes a geosztrofikus áramlás, ott a felszíni divergencia eltűnik. Általában azonban
nem ez a helyzet. Ha a magaslégkörben ciklonális az áramlás (ζg > 0), akkor a felszín
közelében összeáramlás alakul ki, és fordítva. Ez a tendencia leolvasható a 9.2 ábráról is. Az
összeáramlás ott erősebb, ahol nagyobb az örvényesség, erősebb a ciklon, ill. ahol k nagyobb,
azaz pl. a szárazföld felett. Mivel k reális értéke szárazföldön 10−5 1/s, k/f0 ≈ 0, 1 a
divergencia −0, 1ζg -ként becsülhető.
A ciklonokban a felszín közelében a központ felé mutató szelek következménye az, hogy
a ciklon közepén lassú feláramlás alakul ki, anticiklonokban pedig fordítva (l. 9.3 ábra).
Ez a jelenség az ún. Ekman-pumpálás. A feláramlás erőssége a fentiekből következik,
hiszen a (7.61) divergenciamentességi egyenletből div2 u = −∂w/∂z. Mivel a geosztrofikus
örvényesség nem függ a magasságtól, s a határréteg alján a feláramlási sebesség zérus, a
határréteg felső peremén a sebesség a
w = 0, 1δζg
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alakba írható, ahol δ a határréteg vastagsága1 . Az örvényességet a ciklon jellegzetes L =
1000 km-es méretével és U = 10 m/s-os szélsebességével U/L-ként becsülve és δ = 1 km
vastagsággal számolva, w ≈ 10−3 m/s, vagyis az Ekman-pumpálás erőssége 1 milliméter
másodpercenként!
A felszín közelében a levegő vízpáratartalma nagy, a feláramlás következtében emelkedő
légtömegek lehűlnek, s a vízpára kicsapódik. Az a hétköznapi tapasztalat tehát, hogy a
ciklonok csapadékos, az anticiklonok viszont csapadékmentes, napos idővel járnak, a felszíni
súrlódás hatására kialakuló áramlások ismeretében válik magyarázhatóvá.
A ciklonbeli lassú összeáramlás következménye, hogy a légrészek nem zárt körpályán,
hanem enyhén tekeredő spirálison mozognak befelé, s lassan felfelé (9.4 ábra). A mérsé-

9.3. ábra: Az alacsony és magas nyomású légköri képződményekben (ciklon, ill. anticiklon) az
Ekman-rétegben a súrlódás következtében kialakuló össze-, ill. szétáramlás a középpontban a fel-,
ill. leáramlást okoz. Ez kapcsolatot teremt a magasabb légréteg tisztán geosztrofikus áramlásával.

9.4. ábra: A örvényes áramlások jellegzetes térbeli részecskepályái az északi féltekén. a) Ciklonokban a gyenge beáramlás jobbra forgó spirálok mentén történik, s ehhez feláramlás társul. b)
Anticiklonokban hasonló spirálok mentén történik a leáramlással társuló kiáramlás.
1

Forgatott rendszerekben a határréteg vastagsága gyakorlatilag állandó, amint azt az 1.11, 1.13, 1.17 és 9.8
ábrák is sugallják, szemben a nemforgatott esettel, ahol a határréteg az áramlás irányában vastagodik [14].
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keltövi ciklonokra jellemző spirálkarokat az alacsony szintű felhőzet rajzolja ki, amint az a
8.1 ábrán is megfigyelhető. A 7.5 fejezetben láttuk, hogy az otthoni lefolyójában a víz nem
feltétlenül az óramutató járásával ellentétesen forogva folyik ki, ahogyan azt a Coriolis-erő
meghatározná, hiszen a méret nem eléggé nagy ahhoz, hogy a Coriolis-erő jelentős lehessen.
A ciklon azonban egy nagyméretű „felfolyónak” tekinthető, hiszen benne felfelé áramlik a
levegő. A körülötte kialakuló áramlás kivétel nélkül mindig pozitív körbejárású az északi
féltekén (8.1. ábra), ahogy a Coriolis-hatásból következik. (A jó idővel járó anticiklonok ritka
felhőzetében csak kivételes alkalmakkor figyelhető meg a ciklonéval ellentett körüljárású
spirális mintázat.)

9.5. ábra: A hosszúsági körök mentén képzett felszíni éves átlagok a szélességi fok függvényében.
Fent: tengerszinti nyomás. Középen: zonális szél (pozitív, ha nyugati). Lent: meridionális szél
(pozitív, ha déli). A nyilak a meridionális áramlás irányát mutatják a Föld felszínén [17].

A nemgeosztrofikus hatások olyan lényegesek, hogy az egész Földre átlagolva is jól
megfigyelhetők. A 9.5 ábra felső része a felszíni nyomás éves átlagát mutatja a földrajzi
szélesség függvényében. Itt felismerhetjük az egyenlítői, ill., a ±60◦ szélességekre jellemző
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felszálló áramlatok következményében kialakult alacsony nyomású tartományokat, valamint
a szubtrópusi (kb. ±30◦ ) magas nyomású övezetet. A középső képen a kelet nyugati
(zonális) felszíni szelek évi átlagos sebessége látható. Ez tökéletes összhangban van a
geosztrofikus tendenciával, hiszen ahol ∂p/∂y < 0, pl. a 30-as és 60-as szélességek között,
ott a szél nyugati, s a déli féltekén erősebb, hiszen az Antarktisz környékén különösen
alacsony az átlagos légnyomás. Az Egyenlítő környékén a passzát szelek dominálnak. A
nemgeosztrofikus hatást a legalsó kép illusztrálja, ahol az Egyenlítő felől a sarkok felé fújó
szél éves átlaga látható. Ez a görbe tendenciáiban a nyomáseloszlás tükrözöttje, ami arra utal,
hogy ez a szélkomponens a nyomásgradiens irányába mutat, annak ellentettjével arányos. A
nemgeosztrofikus szél összeáramlása segíti az egyenlítői feláramlást, a szubtrópusi magas
nyomású zónabeli leáramlás (3.7 ábra) pedig erősíti ezt a komponenst. Összességében a
felszíni nemgeosztrofikus járulék hasonló nagyságrendű, de csak mintegy fele akkora, mint
a geosztrofikus, vagyis a nemgeosztrofikus szelek jelentősek a felszín közelében (a magas
légkörben viszont elhanyagolhatóvá válnak).

9.2. Súrlódás: áramlás a keveredési rétegben
Az óceáni áramlások egyik komponense a felszíni áramlások rendszere, melyeket a légköri
szelek felszíni nyíróereje hajt. (A másik komponensről a 9.4 fejezetben lesz szó). A szél
hajtotta áramlások az óceáni medencék mélyvízi rétegei felett elhelyezkedő meleg és sós
folyadékréteg, a termoklin zóna mozgásával kapcsolatosak, amint azt a sematikus 9.6 ábra
mutatja. A termoklin zóna 1 km-es vastagságával szemben a határréteg, vagyis az a réteg,
melyben a súrlódás fontos szerepet játszik, és az áramlás nemgeosztrofikus, csak legföljebb
100 m vastagságú. Az óceáni határréteg általában egybeesik a keveredési réteggel2 , de
használatos itt is az Ekman-réteg elnevezés. Látni fogjuk, hogy a súrlódás következtében
a keveredési rétegben is kialakulnak fel-, ill., leáramlások, az Ekman-pumpálás az óceánban
is jelen van. Ez a lassú áramlás behatol a mélyebb rétegekbe, s ennek a csatolásnak a révén
a termoklin zóna állandó vízszintes mozgásban van.
A szelek átlagos felszíni nyírási feszültsége jól ismert, amint a 4.3 ábra mutatja. Ez
a nyíróerő mozgásba hozza az alatta levő vízréteget, de messze nem azzal a sebességgel,
amivel a szél fúj, hanem jóval lassabbal (gondoljunk arra, mennyivel lassabban áramlik a
megfújt leves felszíne, mint a szánkból kiáramló levegő). A nyírási feszültség átlagos felszíni
nagysága 0, 1 N/m2 . Ez a feszültség azonban a súrlódás következtében csökken, ahogy egyre
lejjebb jut a vízben. A folyadékban tehát kialakul egy magasságfüggő τ (z) nyíráseloszlás,
melynek felszíni értéke a τ 0 szélnyírási vektor.
Határozzuk meg először, hogyan adható meg az s súrlódásból adódó gyorsulás a nyírás
változásának függvényében. Vizsgáljunk egy dz vastagságú keskeny vízszintes vízréteget,
melynek felső felszínén a nyírás x irányú komponense τx (z + dz), alsó felszíne felett pedig
τx (z) (9.7 ábra).
Az alsó felszín alatt, tehát a rétegre alulról ható nyírás az utóbbi ellenerője: −τx (z). Az
2

Ez a réteg nevezhető nyírórétegnek is.
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9.6. ábra: Az óceán tetején elhelyezkedő meleg, sós vízréteg, a termoklin zóna, a hideg, kevésbé sós
(de összességében sűrűbb) mélytengeri vizek felszínén áramlik. Az áramlás hajtóereje a szelek felszíni
nyíróereje, mely a szaggatott vonallal határolt keveredési rétegben adódik át. Amint látni fogjuk, ez
fel-, ill. leáramlásokat hoz létre (kettős nyilak), melyek kissé deformálják a termoklin zóna alakját is.
A rajz nem méretarányos.

9.7. ábra: A dz vastagságú vékony folyadékréteg vízszintes fedőlapjaira felülről ható nyírási erők.
A felületű rétegre ható teljes külső nyírási erő tehát [l. (1.6) egyenlet]
A[τx (z + dz) − τx (z)] = A

∂τx
dz .
∂z

(9.13)

A ρ0 átlagos sűrűségű réteg tömege ρ0 Adz, a gyorsulás x komponense ezért sx = (1/ρ0 )∂τx /∂z,
s független a dz vastagságtól és a A felülettől. Hasonló kifejezés igaz az y komponensre is,
s ezért a súrlódás által létrehozott gyorsulás vektora
s=

1 ∂τ
.
ρ0 ∂z

(9.14)

Az óceáni áramlások megértése érdekében ezt a kifejezést kell a (9.1) egyenletbe írni. A
planetáris határréteggel szemben tehát az óceáni határrétegben a súrlódás a nyírás magasság
szerinti változásával arányos (s nem az álló felszín közelében megfigyelhető sebességgel),
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vagyis itt (9.5) szerepét (9.14) veszi át. Az s vektor kifejezésétől eltekintve azonban a két
probléma nagyon hasonló.
A nagy skálájú áramlások lassúsága miatt a Rossby-szám ebben az esetben is kicsi, s a
dv/dt hidrodinamikai gyorsulás elhanyagolható (9.1)-ben. Ismét három erő egyensúlyáról
van tehát szó a határrétegben, melyet a vízszintes síkbeli u áramlási sebességgel kifejezve a
− fn × u −

1 ∂τ x
1
gradp +
=0
ρ0
ρ0 ∂z

(9.15)

egyenlet ír le, ahol n = (0, 0, 1) továbbra is a függőleges egységvektor. A (9.3) felbontást
alkalmazva, a súrlódás következtében kialakuló sebesség (9.4)-nek megfelelően most
f n × ung =

1 ∂τ
.
ρ0 ∂z

(9.16)

Mivel a súrlódás hatása nem a sebességgel arányos, hanem a nyírás változásával, ami
viszont nem ismert pontosan, a problémát nem tudjuk közvetlenül megoldani. Számunkra
azonban nem is a sebességtér, hanem a határrétegben megmozgatott teljes vízmennyiség
az érdekes. Ezt meg tudjuk határozni, ha felhasználjuk azt a fizikai képet, hogy a nyírás
a határrétegben csökken, s a réteg alján, a z = −δ mélységben eltűnik, ahogy a 9.8 sematikus
ábra is mutatja.

9.8. ábra: Felszíni τ0 szélnyírási feszültség átadódik a közegbe, de a τ (z) nyírás egyre csökken a
magassággal, míg végül a δ vastagságú határréteg, azaz a keveredési réteg alján eltűnik.

A δ vastagságú határrétegben a nyírás miatt megmozgatott teljes vízmennyiségből
∫

0

S=
−δ
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térfogat folyik át időegységenként az S-re merőleges egységnyi szélességű függőleges
sávban. Ez az Ekman-transzport nevű vektormennyiség megjelenik a (9.16) egyenlet bal
oldalán, ha azt a határréteg teljes vastagságára, azaz z = −δ és z = 0 között integráljuk.
A jobb oldalon a nyírás magasság szerint deriváltját kell integrálni z szerint, ami azonban
egyszerűen a nyírás különbsége a felszín és a z = −δ szint között. Mivel a határréteg alján a
nyírás eltűnik, a jobb oldalon csak a felszíni τ 0 szélnyírás marad:
τ0
fn × S =
.
(9.18)
ρ0
Ebből

τ0 × n
.
(9.19)
ρ0 f
Azt a meglepő eredményt kaptuk, hogy a határrétegben a nyírás következtében megmozgatott
vízmennyiség a szélnyírás irányára merőleges! Az északi féltekén az S vektor τ -tól jobbra
mutat. Nem forgatott közegben a megmozgatott folyadék iránya (mint a megfújt leves
felszínén is látható) párhuzamos a nyírással.
Eredményünk nyilván a Coriolis-erő következménye. A kapott szabály úgy is értelmezhető, hogy a teljes határrétegben a sebességnövekménnyel kapcsolatos Coriolis-erőnek
pontosan kompenzálnia kell az egyetlen külső erőt, a felszíni szélnyírást, ahogy a 9.9 ábra
mutatja.
S=

τ0
C

S

9.9. ábra: Az S Ekman-transzport és a τ 0 szélnyírási vektor iránya az északi féltekén. A C
vektor az Ekman-transzportnak megfelelő átlagos sebességnövekményre ható Coriolis-erőt jelöli, mely
merőleges magára az Ekman-transzportra.

Nansennek a 4.1 fejezetben említett megfigyelése Ekman felismerései alapján tehát
úgy magyarázható, hogy a mélyre merülő jéghegyek mozgását alapvetően a víz áramlása
határozza meg, ami szöget zár be a szél irányával, s ezért a jéghegyek sem arra mozognak,
amerre a szél fújja őket.
Az Ekman-transzport nagyságát az S ≈ τ0 /(ρ0 f0 ) összefüggésből becsülhetjük. A
τ0 = 0, 1 N/m2 , ρ0 = 1000 kg/m3 , f0 = 10−4 1/s értékekkel S = 1 m2 /s-ot kapunk.
Egy 1 m szélességű sávban a határrétegben teljes mélységében tehát 1 m3 víz áramlik át
másodpercenként.
Az Ekman-transzport nyírásra merőleges irányának fontos következményei vannak az
óceáni áramlásokra nézve. Az uralkodó szelek által keltett nyírás Ekman-transzportot alakít
ki az óceánok felső határrétegében. Sokszor egy lokális szélnyírás következtében létrejött
transzport indítja el a folyadéktömegek tehetetlenségi mozgását is (l. 7.14 ábra).
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A szélirányra merőleges felszíni áramlás, vagy annak inhomogenitása, a kontinuitás
következtében függőleges irányú áramlást is magával hoz. Így például az Egyenlítő környéki
passzátszelek miatt az Ekman-transzport a sarkok felé irányul, s ez az Egyenlítő övezetét
jelentős feláramlási területté teszi (9.10a ábra).

9.10. ábra: A szelek és az Ekman-transzport viszonya. a) Egyenlítői övezet, b) Észak–déli futású
partvonalak az északi féltekén. (A térbeli áramlási képet a 5.5 ábra mutatja.)

9.11. ábra: Az Ekman-transzport következtében egy trópusi ciklon alatt kialakuló vízmozgás sematikus képe.

Ahol a szeleknek van jelentős parttal párhuzamos összetevője, és a part ettől a vektortól
az északi féltekén balra (a délin jobbra) esik, ott az Ekman-transzport a parttól elfelé mutat,
s ezért a pert mentén függőleges feláramlás alakul ki (9.10b ábra), ahogy azt a 5.3 fejezetben
kvalitatíven már bemutattuk.
Az óceán-légkör csatolás egy újabb példájaként bemutatjuk a trópusi ciklonok visszahatását a tengervízre. A 5.4 fejezetben tárgyalt erős forgószelek ciklonális áramlást jelentenek.
www.tankonyvtar.hu
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Az Ekman-transzport a keveredési rétegben a szélnyírásra merőleges, mely mindkét féltekén
a ciklon közepétől kifelé mutat. A tenger felszínén ezért szétáramlás történik (9.11 ábra),
ez viszont a kontinuitás miatt függőleges feláramlással társul, melyet mintegy 100 km
távolságban leáramlás követ. A mélyből felkerülő hideg víz a felszíni rétegekben a keveredés
miatt szétterül, s végül akár 5 kelvinnel is csökkentheti a felszíni vízhőmérsékletet, ami
természetesen gátolja az újabb ciklonok kialakulását.
A feláramlás erősségét a divergenciamentességi egyenletből kapjuk, melyet a div2 us =
−∂w/∂z alakba is írhatunk, hiszen az ug geosztrofikus áramlás síkbeli divergenciája zérus,
amennyiben kis tartományokat vizsgálunk, ahol f állandónak tekinthető. Az egyenletet a
z = −δ és a nulla szint között integrálva, a bal oldalon az Ekman-transzport divergenciája, a
jobb oldalon pedig a határréteg alján érvényes w feláramlási sebesség jelenik meg, azaz
w = divS .

(9.20)

Mivel S komponensei (9.19) szerint τ0,y /(ρ0 f0 ), −τ0,x /(ρ0 f0 ), a divergencia elvégzése után
azt kapjuk, hogy
(
)
∂τ0,y ∂τ0,x
1
w=
−
.
(9.21)
ρ 0 f0
∂x
∂y
A jobboldalon éppen a τ 0 vektor rotációjának z komponense jelent meg:
w=

1
rotz τ 0 .
ρ0 f0

(9.22)

(A rotτ 0 vektor másik két komponense zérus, hiszen τ 0 a vízszintes síkban van, s csak x-től
és y-tól függ.) Az óceáni Ekman-pumpálás erőssége tehát a szélnyírás rotációjával arányos.
Érdemes ezt összevetni a légköri (9.12) eredménnyel, ahol w a geosztrofikus vízszintes
áramlási sebesség rotációjával arányos. Ciklonális körüljárású nyírás esetén a függőleges
sebesség most is felfelé mutat.
A feláramlási sebesség nagyságrendjét a 4.3 ábra alapján becsülhetjük meg, melyről
szemléletesen is látszik, hogy a felszíni szélnyírás örvényes. Leolvasható, hogy 0, 1 N/m2
nyírásváltozás mintegy 1000 km-en történik, így rotz τ 0 ≈ 0, 1/106 = 10−7 N/m3 . Ebből
w = 1/(103 · 10−4 kg/(m3 s)) ·10−7 N/m3 = 10−6 m/s. Ez olyan kis sebesség, hogy méter/év
egységekben szokás megadni: w = 32 m/év. Érdemes ezt a kis mennyiséget összehasonlítani
a területegységre eső átlagos csapadékkal, ami mintegy 1 m évente. Az Ekman-pumpálás
ennél mintegy 30-szor nagyobb víztömeget mozgat meg!
A (9.21) összefüggés alapján a globális szélnyírási eloszlás ismeretében kiszámítható a
fel- és leáramlások eloszlása az óceánok felszínén, ahogy azt a 9.12 ábra mutatja.

9.3. A szél hajtotta óceán
Annak megértése érdekében, hogy az óceáni áramlások hogyan kapcsolódnak az Ekmanpumpáláshoz, tekintsünk egy óceáni medencét a közepes szélességek nyugati szelei és a
szubtrópusi passzát szelek között az északi féltekén. Ahogy a 9.13 sematikus ábra mutatja, a
nyugati szelek délre, a keletiek északra mutató Ekman-transzportot hoznak létre. A medence
felszínen összeáramlás történik, ezért a felszín kissé kidudorodik (amint arra a 8.21 ábra is
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9.12. ábra: Az Ekman-pumpálás okozta sebességek térbeli eloszlása m/év egységekben. A zöld
tartományokban fel-, a barnákban leáramlás történik. A vastag fekete vonal a feláramlásmentes
helyeket jelzi. Az Egyenlítő körül fehér sáv arra utal, hogy ott (az f0 → 0 határesetben) az (9.21)
összefüggés nem érvényes. (A 9.10 ábra értelmében ezek jelentős feláramlású területek.) A medencék
keleti peremén jól látszanak a feláramlási tartományok [17].

utal). A legfontosabb vonás azonban az, hogy az összeáramlás következtében leáramlás
alakul ki (l. a 9.12 ábra barna tartományai). Mindez összhangban van a (9.22) összefüggéssel
is, hiszen a szélnyírás körbejárási iránya ebben a medencében anticiklonális, rotz τ 0 < 0. Ez
a leáramlás behatol a határréteg alatti tisztán geosztrofikus termoklin zónába, s ott vízszintes
áramlás, méghozzá, amint látni fogjuk, délre irányuló mozgás kialakulására vezet.

9.13. ábra: Az Ekman-transzport és következményei egy olyan óceáni medencében, melynek északi
része a nyugati szelek, déli része a passzát tartományába esik.

Induljunk ki a (9.15) egyenletből, melynek komponensekben kiírt alakja
− fv +

1 ∂τx
1 ∂p
=
,
ρ0 ∂x
ρ0 ∂z

(9.23)

1 ∂p
1 ∂τy
=
.
(9.24)
ρ0 ∂y
ρ0 ∂z
Az egyszerűség kedvéért feltettük, hogy a sűrűség a termoklin zónában is a ρ0 állandó.
Annak érdekében, hogy a nyomást kiküszöböljük, képezzük az első egyenlet y szerinti
fu +
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és a második egyenlet x szerinti deriváltját, és vonjuk ki a kettőt egymásból. Mivel az
eredményt nagy térségekre kívánjuk alkalmazni, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a
Coriolis-paraméter függ az y koordinátától, a (7.47) összefüggés szerint: deriváltja éppen a
β-paraméter. Így azt kapjuk, hogy −βv − f divu = −∂(rotz τ )/∂z/ρ0 . A divu = −∂w/∂z
összefüggést is felhasználva azt kapjuk, hogy
βv = f

∂w
1 ∂
+
rotz τ .
∂z
ρ0 ∂z

(9.25)

Az egyenlet megadja az észak–déli (meridionális) áramlási sebességet a feláramlás és a
szélnyírás magasságfüggésének ismeretében. Sajnos ezt a függést pontosan nem ismerjük,
de így is fontos következtetésekre juthatunk.
Tekintsük először a termoklin zóna határréteg alatti vastag rétegét. Itt a szélnyírás
és deriváltja már elhanyagolható, ezért csak a jobb oldali első tag van jelen. A ∂w/∂z
deriváltat becsülhetjük a w Ekman-pumpálási sebesség és a termoklin réteg H vastagságának
hányadosaként. Így az átlagos v sebességre azt a jó közelítéssel érvényes kifejezést kapjuk,
hogy
f
v=
w .
(9.26)
βH
Mivel w negatív, a termoklin zóna belsejében az áramlás sebessége az Egyenlítő irányába,
az északi féltekén délre történik. A határrétegbeli leáramlás a mélyebb rétegekben tehát
vízszintes áramlást hoz létre. Ennek nagysága a (9.26) összefüggés szerint jóval erősebb
a leáramlásénál, ugyanis az f /(βH) hányados nagy. A nevező nem más, mint a Coriolisparaméter változásának nagysága a H vízszintes távolságon. Mivel H sokkal kisebb a Föld
sugaránál (melyen f jelentősen változik), a nevező sokkal kisebb a számlálónál, s ezért v
sokkal nagyobb, mint w. A H = 1 km, f = 10−4 1/s, β = 10−11 1/(ms) adatokkal az
f /(βH) tényező 104 ! Az Ekman-pumpálás w = −10−6 m/s sebességéből tehát v = −1
cm/s adódik, ami valóban az óceáni medencék közepén megfigyelhető tipikus, az Egyenlítő
irányába mutató áramlási sebesség.
Azt a tényt, hogy helyenként (méghozzá mindig a nyugati partvonalak mentén) ennél
jóval erősebb (és ellenkező irányú) áramlások fordulnak elő, még nem magyaráztuk meg.
Ennek megértéséhez fontos az a felismerés, hogy az óceáni medencék általában zártak, véges
kiterjedésűek. Alakjuk a legegyszerűbb közelítésben téglalapnak tekinthető (l. 9.14 ábra).
A medence létezése azt jelenti, hogy a keleti és a nyugati perem szárazföld. A partvonal
mentén, attól valamivel beljebb az áramlásnak a parttal párhuzamosan kell futnia. Az
északi és déli perem lehet maga egy szélességi körrel párhuzamosan futó áramlat is. Ezen
peremek mentén a sebességtérnek rendelkeznie kell kelet–nyugati komponenssel is. Mivel a
szélnyírás a medence fölött anticiklonális körüljárású, természetes, hogy az áramlási rendszer
is anticiklonális, amint azt a 9.14 ábra is mutatja.
A medence egészére jellemző déli sebességkomponens, melyet (9.26) ad meg, összhangban van a keleti oldalra érvényes peremfeltétellel, mert az u komponens ott ettől még
eltűnhet. Ugyanez azonban nem lehet igaz a nyugati oldalon, hiszen, ha ott is délfelé
áramolna a víz, a teljes tömeg nem maradna meg. Így arra a következtetésre jutunk, hogy
a (9.26) összefüggés a nyugati perem mentén egy keskeny sávban nem áll fenn, mert ott
az érvényességi feltételek (geosztrofikusság vagy a súrlódásmentesség) valamelyike nem
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9.14. ábra: A szél hajtotta áramlás sematikus rajza egy zárt óceáni medencében az északi féltekén.
A medence nagy részén kialakuló délre mutató áramlás kompenzálására a nyugati peremen mindig
megjelenik egy erős északra tartó peremáramlat.

teljesül. Ennek a sávnak a medence teljes szélességéhez képest elhanyagolhatóan keskenynek
kell lennie, hiszen (9.25) levezetésekor csak azt használtuk fel, hogy nem vagyunk partok
közelében. A tömegmegmaradás így viszont teljesülhet, amennyiben feltételezzük, hogy
ebben a keskeny, nyugati partvonal menti sávban mindaz a vízmennyiség észak felé áramlik,
amely a medence belsejében dél felé mozdult. A nyugati partok mentén tehát olyan erős
áramlatok alakulnak ki, melyek intenzitása több nagyságrenddel meghaladja a medence
belsejére jellemző áramlási sebességeket.
Ezekkel a nyugati peremáramlatokkal a 4.1 fejezetben kvalitatíven már megismerkedtünk. Itt most már kvantitatív megértésre is mód nyílik. Ha pl. az áramlat szélessége 50
km, az egész medencéje pedig 5000 km, akkor ez a sebesség 100v = 1 m/s. Ezeknek a
nyugati peremáramlatoknak (mint pl. a jól ismert Golf- vagy a Kurosio-áramlat) a létezése
tehát következik a környezeti áramlások elméletéből.
A szélnyírás és az átlagsebesség pontos kapcsolatát a teljes (9.25) egyenlet alapján
kaphatjuk meg. Mivel a magasságfüggés itt sem ismert pontosan, integráljuk mindkét oldalt,
most a teljes vízmélységre, vagyis a termoklin zóna z = −H aljától a z = 0 külső felszínig.
A bal oldalon megjelenik ekkor
∫
0

V =

vdz ,

(9.27)

−H

a teljes mélységre integrált Egyenlítő–sarok irányú (vagyis meridionális) térfogatáram, x
irányban egységnyi szélességű függőleges lapra vonatkoztatva. Ez az ún. Sverdruptranszport. Mivel w lent is és fönt is eltűnik, a nyírás rotációja viszont a felső peremen nem
nulla, hanem éppen a τ 0 szélnyírási feszültség rotációja, integrálás után azt kapjuk, hogy
V =

1
rotz τ 0 .
ρ0 β

(9.28)

A szélnyírás rotációja tehát közvetlenül meghatározza a Sverdrup-transzportot. A korábban
használt rotz τ 0 ≈ 10−7 N/m3 becsléssel, V = 10 m2 /s. A Sverdrup-transzport tehát
mintegy tízszer nagyobb térfogatot érint, mint az Ekman-transzport, elsősorban azért mert
jóval nagyobb vízmélységre terjed ki.
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Konkrét példaként tekintsünk egy Lx kelet–nyugati (zonális) és Ly észak–déli (meridionális) méretű óceáni medencét, melyben a szélnyírás vektora mindenütt az x irányba mutat,
s nagysága csak y-tól függ a
πy
τ0,x (y) = −τ0 cos
(9.29)
Ly
összefüggés szerint. A medence alsó peremén y = 0, ott a nyírás a legnagyobb negatív
értéket, (−τ0 )-t veszi fel. Ez felel meg a passzát zónának. A nyírás y = Ly /2-nél eltűnik,
és a felső peremen veszi fel a legnagyobb pozitív értéket, τ0 -at. Itt vagyunk a nyugati szelek
tartományában. Az Lx = 5000 km, Ly = 3000 km választás az Atlanti-óceán, az Lx = 8000
km, Ly = 3000 km a Csendes-óceán közepes szélességű részét modellezi.
Mivel rotz τ 0 = ∂τ0,y /∂x − ∂τ0,x /∂y, ami a konkrét alakot használva
( )
dτx
πy
τ0 π
rotz τ 0 = −
=−
sin
.
dy
Ly
Ly
A Sverdrup-transzport az y szélességén (9.28) alapján
( )
πy
τ0 π
V =−
sin
.
ρ0 βLy
Ly

(9.30)

Ennek nagysága a medence közepes szélességénél, y = Ly /2-nél a legnagyobb, ahol a
szinusz értéke 1. Itt a medencének a keskeny peremáramlaton túli teljes kelet–nyugati
hosszán (melyet jó közelítéssel Lx -nek tekinthetünk)
Q = V Lx =

τ0 π Lx
ρ0 β L y

(9.31)

víztérfogat halad át az Egyenlítő irányába. A kontinuitás értelmében ugyanekkora térfogat
áramlik a sarok felé a nyugati peremáramlatban. A τ0 = 0, 1 N/m2 , ρ0 = 1000 kg/m3 ,
β = 2 · 10−11 1/(ms), f0 = 10−4 1/s értékekkel az Atlanti-óceán adataival azt kapjuk, hogy
Q = 26 × 106 m3 /s = 26 Sv .

(9.32)

Ez nagyon jó közelítéssel megegyezik a Golf-áramlat vízhozamával. A Csendes-óceánban az
Lx /Ly méretarány 8/5-ször nagyobb, így a vízhozam modellünk szerint 1, 6-szer nagyobb,
kb. 42 Sv. Annak érzékeltetésére, hogy milyen nagy vízmennyiségekről van szó, megemlítjük, hogy az Amazonas torkolati vízhozama csak 0, 2 Sv. A Golf-áramlaté ennek több mint
százszorosa, a Kurosioé több mint kétszázszorosa. Mindkettő nagyobb, mint a Föld összes
folyójának teljes vízhozama!
Figyelemre méltó, hogy a tengeri áramlatok megértéséhez nem elegendő csak a közeg
forgatottságának felismerése, hanem fontos szerepet játszik benne a Coriolis-paraméter
helyfüggése, vagyis a β-hatás ! Ennek hiányában, β = 0 esetén (9.26) értelmetlen eredményt
adna. Érdemes bemutatni, hogy mennyire más típusú megoldást kapnánk a β-hatás nélkül.
Ahogy a 9.15 ábra mutatja, a nyugati és a keleti partvidék ekkor ekvivalens lenne, s az áramlás
hasonló lenne egy tányérban megfújt leveséhez.
Érdemes még megemlíteni, hogy az a tény, hogy az erős áramlatok a nyugati partvidékekre koncentrálódnak, azzal kapcsolatos, hogy a Föld éppen nyugatról keletre forog. Ha
fordított irányban forogna, az erős peremáramlatok a keleti partok mentén jelennének meg.
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9.15. ábra: A szél hajtotta áramlás egy zárt óceáni medencében az északi féltekén. a) a β-hatás
figyelembevétele nélkül. b) β-hatással, vagyis a (9.30) összefüggésnek megfelelően.
A (9.28) Sverdrup-féle összefüggés egyik fontos következménye, hogy a V térfogatáram
eltűnik ott, ahol a szélnyírás rotációja zérus. Ezeken a helyeken az áramlásoknak szigorúan
nyugat–keleti irányúaknak kell lenniük. A 9.12 ábrán a fekete vonal mentén valóban ilyen
irányú áramlatok folynak. A szélnyírás rotációja mindenütt közel zérus ott, ahol az uralkodó
zonális szelek erősségének szélsőértéke van. A 9.16 ábra bal oldalán látható az uralkodó
szelek sematikus erőssége az Egyenlítőtől az Északi sarkig. (Érdemes észrevenni, hogy ϕ =
15◦ és 45◦ közötti szélerősség eloszlás, mely jó közelítéssel arányos a felszíni szélnyírással,
valóban leírható a (9.29) összefüggés segítségével.) Három szélsőérték áll elő: egy-egy a
passzát szelek, a nyugati szelek és a sarki keleti szelek tartományában. Az eddig vizsgált
tartomány az első és a második szélsőérték közötti szubtrópusi medencének felel meg. A
9.16 ábra jobb oldala azt mutatja, hogy az Egyenlítőtől a sarkig nyúló nagy medencében
spontán módon három áramlási rendszer alakulhat ki. Az eddig vizsgált szubtrópusi nagy
köráram alatt egy keskeny egyenlítői kör jön létre. Érdekes, hogy ennek egyenlítői peremén
az áramlat szembe folyik az uralkodó széllel. A szubtrópusi tartomány (ϕ =15◦ –45◦ ) fölött
pedig megjelenik egy sarki kör. Mindkét új kör ellenkező körüljárású áramlást mutat, mint a
szubtrópusi.
A megfigyelt zonálisan átlagolt szélnyírás adatok segítségével a (9.28) egyenlet alapján
valósághű eredmények kaphatók. A 9.17 ábra bal oldala a mért zonálisan átlagolt szélnyírást mutatja, jobb oldala pedig a Csendes-óceán teljes medencéjében a peremfeltételek
figyelembevételével számolt áramlatokat. Megfigyelhető mindhárom típusú köráram. A
függőleges nyilak a nyugati peremáramlatok helyét mutatják. A vastag fekete vonalak
az eltűnő szélnyírási rotációhoz tartozó pontok. A többi vonal mellé írt szám a teljes
térfogattranszporttal kapcsolatos: két vonal között annyi térfogat áramlik át sverdrupban
kifejezve, amennyi a vonalakra írt számok különbsége. Az időegység alatt az Egyenlítő
felé áramló teljes térfogat a legtávolabbi görbékre írt számok különbsége. Ez adja meg
egyben a nyugati peremáramlat intenzitását. Így pl. az északi szubtrópusi körben a nyugati
peremáramlat mintegy 50 Sv erősségű.
Végül a 9.18 ábrán bemutatjuk az Észak-atlanti-medencét és a benne kialakuló óceáni
köráramot, melynek nyugati és északi részét a Golf-áramlat alkotja. Itt összehasonlításként
megadjuk a medence fölötti jelenlevő átlagos felszíni szélmezőt is. Míg a légköri áramlás
közel azonos a medence két oldalán, a tengeri egyértelműen a nyugati perem mellett koncentrálódik. A légköri áramlás azért más jellegű, mint a tengeri, mert a légkör szempontjából
a medence pereme nem alkot áthatolhatatlan akadályt, s ezért a β-hatás jóval fontosabb az
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9.16. ábra: Az uralkodó szelek eloszlásának sematikus rajza a szélesség függvényében (bal oldal),
és a szelek által létrehozott áramlatok és óceáni köráramok (jobb oldal). A középső oszlop az Ekmantranszport és a medencék közepét jellemző függőleges áramlás irányát mutatja.

9.17. ábra: Az uralkodó szelek nyírásának eloszlása a szélesség függvényében (bal oldal), és a szelek
által létrehozott áramlatok és óceáni körök (jobb oldal) a Csendes-óceánban.
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óceáni áramlás szempontjából, mint a légköriéből.

9.18. ábra: A tengeráramlás átlagos iránya az Atlanti-óceán északi medencéjében, s a felszíni szelek
izobárjainak éves átlaga.

9.4. A mélytengeri áramlás
A tengeráramlatoknak a szél hajtotta mozgásoktól alapvetően különböző osztályát alkotják
az ún. termohalin vízkörzéssel kapcsolatos áramlások, , melyet a Nagy Óceáni Szállítószalag
néven írtunk le a 4.2 fejezetben. Ezek a vízkörzés abból adódik, hogy a hőmérsékletcsökkenés, ill. a sótartalom-növekedés következtében a sarki vizeken helyenként olyan nagy
sűrűség állhat elő (a környező tartományokéhoz képest), hogy a lesüllyedő víz az óceán aljáig
is lejuthat, s ott szétterülve alkotja a mélytengeri áramlások rendszerét. Ezt a mechanizmust
mutatja a 9.19 sematikus ábra, melyről jól látszik, hogy a sarki lebukó áramlatok jóval a termoklin zóna alá jutnak. Az anyagmegmaradás szellemében ugyanekkora vízmennyiségnek
valahol felfelé is kell áramolnia. A megfigyelés azt mutatja, hogy a lokalizált leáramlásokkal
nem ugyanilyen, kis tartományokra kiterjedő feláramlások társulnak, hanem a feláramló
vízmennyiség a teljes óceáni rendszerben közel egyenletesen oszlik el, igen lassú mozgással.
A 9.19 ábra felfelé mutató kettős nyilai erre utalnak.
A megfigyelések szerint a mélységi vízképződés lehetőségének a következők a szükséges
feltételei:
• Az Ekman-transzport következtében a mélytengeri víz kerüljön közel a felszínhez. Ez
mindig teljesül a sarki áramlási körökben, ahol feláramlás dominál, amint azt a 9.16
ábra mutatja.
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9.19. ábra: A mélytengeri áramlás sematikus rajza. A lehűlés következtében besűrűsödő tengervíz
sarkvidéken történő lokalizált leáramlása a tengerfenékre jut, mélytengeri áramlatokat indít, melyekkel lassú feláramlások társulnak.

• A rétegzettség legyen gyenge, jóval kisebb, mint az óceán többi részén. Láttuk, hogy
a rétegzettség mérőszáma az N Brunt–Väisälä-frekvencia (1.2.4 fejezet). A feltétel a
rétegzettség gyengeségére az, hogy N legyen kisebb, mint 2 · 10−3 1/s.
• Hideg, száraz szél fújjon a szárazföld, vagy a jéggel fedett terület felől, mely a víz
felszínét lehűti, de ugyanakkor a sótartalmat nem hígítja csapadékkal.
A 9.20 ábra az éves átlagos Brunt–Väisälä-frekvenciát mutatja az óceánokon a 200 m-es
mélységben. Jól látszik, hogy az N < 2 · 10−3 1/s feltétel sok helyen teljesül. A harmadik
feltétel is fennáll a sarkok környékén. A szükséges feltételek teljesülése ellenére mélyre
hatoló áramlás csak nagyon kevés helyen alakul ki. Az északi féltekén csakis az Atlantióceánban, azon belül is a Labrador-tengerben és a Grönlandi-tengerben. A Csendes-óceánban
feltehetően azért nem történik északon mélységi vízképződés, mert a szárazföldek miatt nyílt,
nagy óceáni felületek nem jutnak el az Északi-sark közelébe. A déli féltekén is egyetlen
helyen van leáramlás, a Weddel-tengerben. Az a tény, hogy a mélyvízi képződés ilyen ritka,
arra is utal, hogy esetleg csekély környezeti változások a termohalin vízkörzés megszűnéséhez vezethetnek, s ez az, ami miatt a klímaváltozás lehetséges következményeinek felderítése
szempontjából a termohalin áramlás igen fontos szerepet játszik. Ezen áramlás részleteiről
ma azonban még viszonylag keveset tudunk.
A leáramlási helyek közül a Labrador-tengeriről tudunk a legtöbbet, bár ennek vizsgálata
is igen nehéz a kemény időjárási viszonyok miatt. Az ősz végén ezen a helyen lecsökken
a rétegzettség. A téli nagyon hideg szelek következtében felül erős hűtés történik, míg a
mélyebb víztömegek viszonylag melegek. Ez a konvekció feltétele, s ezekben a tartományokban beindul a 3.2 fejezetben leírt áramlás vízi megfelelője. A konvektív áramlás jelentős
keveredést okoz, egy mélyre nyúló víztömeg válik közel homogénné (benne N ≈ 0). Ez
a homogén vízoszlop 1 km-nél is mélyebbé válhat, amit úgy is lehet fogalmazni, hogy a
keveredési réteg a termoklin zóna alá nyúlik. Az így kialakult „kéményen” keresztül a sűrű,
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9.20. ábra: Az óceánok 200 m-es mélységében érvényes N Brunt–Väisälä-frekvencia értéke osztva
az f¯ = 10−4 1/s tipikus Coriolis-paraméterrel. Az N < 2 · 10−3 1/s feltétel az N/f¯ = 20 kontúrokon
belül teljesül. Mélységi vízképződés csak a rózsaszín foltokkal jelölt helyeken fordul elő [17].
hideg, homogén tengervíz lefelé áramlik, s lassan eloszlik a mély rétegekben. A tavaszi-nyári
felmelegedés a konvekciós helyzetet megszünteti, a kémény eltűnik, s nyár végére, őszre az
enyhén rétegzett helyzet áll elő. A következő télen nagy valószínűséggel itt alakul ki ismét
leáramlás, de az időjárási változások miatt a leáramlási hely általában valamelyest elmozdul.
A 9.21 ábra ezt a ciklikus mechanizmust mutatja be sematikusan.

9.21. ábra: A mélységi vízképződés különböző fázisai. a) Leáramlásmentes állapot, enyhe rétegzettséggel. b) Téli konvekció és keveredés melynek során N → 0, megjelenik a „kémény”. c) A sűrű,
homogén tengervíz süllyedése és elterjedése az óceán alsó rétegeiben [17].

A megfigyelések szerint az észak-atlanti mélyvíz képződésben Q = 14 Sv-nyi vízmennyiség vesz rész, azaz a Golf-áramlat vízhozamának mintegy fele. A leáramlást biztosító
kémények átmérője kb. 100 km. Ennek alapján ki tudjuk számítani a leáramlás wle átlagos
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sebességét. Egyetlen négyzet alapú kéményt feltételezve, az alapterület 100 × 100 km2 , ami
1010 m2 . Ennek wle szerese 14 Sv, amiből
wle = 1, 4 × 10−3 m/s = 1, 4 mm/s .

(9.33)

Ez alig lassabb, mint az óceáni medencék közepére jellemző felszíni áramlatok vízszintes
sebessége.
A mélytengeri vízszintes áramlási sebesség abból becsülhető, hogy ez a vízmennyiség
a teljes medence szélességében, és több km magasságban elosztva áramlik. 5000 km
szélességgel és 3 km magassággal számolva a keresztmetszet 1, 5 · 1010 m2 (összemérhető
a kémény alapterületével), s ezért
vmély ≈ 1 mm/s .

(9.34)

Ez ugyanolyan nagyságrendű, mint a leáramlás tipikus sebessége.
A feláramlási sebesség azonban egészen más nagyságrendű. A leáramlott vízmennyiség
az Atlanti-óceán teljes felületén áramlik felfelé, ami kb. 1014 m2 . A wf el feláramlási sebesség
a Q vízhozamnak és ennek a felületnek a hányadosa, azaz
wfel ≈ 1, 4 × 10−7 m/s ≈ 4 m/év .

(9.35)

Ez a sebesség egy nagyságrenddel kisebb, mint az Ekman-pumpálás okozta feláramlási
sebességek (9.2 fejezet).
Határozzuk még meg a mélytengeri cirkuláció jellegzetes idejét. A tenger alján a sűrű
víz akár a déli sarkig is eljuthat. Tipikus esetként tegyük fel, hogy az Egyenlítő környékén
áramlik fel. Az odajutáshoz szükséges idő 6000 km/(1 mm/s) = 6 × 109 s, ami kb. 194
év. A feljutáshoz azonban 3 km /(10−7 m/s) = 3 × 1010 másodpercre van szükség, ami még
több, mintegy 1000 év. Becslésünk bizonyítja a 4.2 fejezet állítását: a termohalin vízkörzés
jellegzetes ideje tehát az évezredek nagyságrendjébe esik! A Nagy Óceáni Szállítószalag
megismerése ezért is olyan nehéz feladat.
A mélytengeri áramlás a medencék nagy részében igen lassú, s hozzá egy szinte mérhetetlenül gyenge feláramlás tartozik. A mélyben, ahol a szélnyírás eltűnik, a geosztrofikus
egyensúly feltételei nyilván fennállnak. A (9.25) egyenletből ezért
v=

f ∂w
.
β ∂z

(9.36)

Mivel az óceáni aljzaton w = 0, a termoklin zóna alján viszont a wf el érték pozitív, a
∂w/∂z derivált a termoklin zóna alatti teljes mélységben pozitív. Ebből az következik, hogy
v is pozitív: a mélytengeri áramlás a sarki mélyvíz képződési hely irányába mutat. Ezt a
vízszintes áramlást tehát nem a lebukó áramlás, hanem a nagyon lassú feláramlás hozza létre!
A mélytengeri áramlás és a lebukó áramlás (melyek vízhozama körülbelül azonos)
a sarkköri területeken összefolyik. A medence végessége miatt ismét csak egy nyugati
peremáramlat kialakulása lehet az anyagmegmaradást kielégítő megoldás. A lassú északra
irányuló mélytengeri áramlás tehát egy erős Egyenlítő irányába mutató mélytengeri nyugati
peremáramlat egészíti ki az egész medencében (9.22. ábra).
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9.22. ábra: Az erősen lokalizált sarki leáramlást (vastag lefelé mutató nyíl) az egész medencére
kiterjedő lassú feláramlás (kis felfelé mutató nyilak) kíséri. A geosztrofikus egyensúly következtében
a medence belsejében a vízszintes síkban északra mutató lassú áramlásnak kell kialakulnia (hosszú
nyilak). Ez, a leáramlással együtt egy Egyenlítő felé folyó erős nyugati peremáramlatot táplál a
mélyben.
Az Atlanti-óceán mélyén a nyugati peremáramlat áthalad az Egyenlítőn és egészen a
Weddel-tengeri lebukó áramlásig tart. Ott csatlakozik az Antarktisz körüli áramlat alatt, azzal
párhuzamosan futó mélytengeri áramlathoz. A felszíni áramlattal helyenként kapcsolatba
lép, és feláramlások indulnak, melyek táplálják a felszíni áramlási rendszert, ahogy a 4.7
ábrán látjuk. A Nagy Óceáni Szállítószalagnak ez az ábrázolása jól mutatja, hogy az erős
mélytengeri áramlatok szempontjából mennyire erős az aszimmetria az Atlanti- és a Csendesóceáni-medence között, s mennyire nagy az eltérés a két félteke között is.

9.5. Baroklin instabilitás: az időjárás eredete
Hidrodinamikai egyenleteink bármelyik megoldása kapcsán meg kell vizsgálnunk, hogy az
áramlás stabil-e. Stabilnak akkor mondunk egy megoldást, ha bármely kissé módosított
változatát az egyenletekbe behelyettesítve azt tapasztaljuk, hogy a megoldás ugyanolyan
típusú marad, mint az eredeti. Ez annak felel meg, hogy az abból adódó bizonytalanságok,
melyek a részletek nem tökéletes ismeretéből adódnak, nem lényegesek. Más szóval, stabil
megoldásról gondolhatjuk csak azt, hogy az ténylegesen megvalósul. Az instabil megoldások
kis zavarok hatására egészen más típusú viselkedést mutatnak, mint az eredeti. Az ilyen
megoldások hosszú időskálán semmiképpen sem valósulhatnak meg, legfeljebb véges ideig
láthatjuk azt a viselkedést, melyet egy instabil megoldás leír. Azt a jelenséget, amikor egy
paraméter változtatásával egy megoldás stabilból instabilba vált, instabilitásnak nevezzük.
A környezeti áramlások szempontjából talán a legfontosabb instabilnak bizonyuló megoldás a (8.26) egyenlettel leírt termikus áramlás. Elegendően nagy sebességek esetén ez a
megoldás instabillá válik, ez a baroklin instabilitás, mely mind a légkörben, mind az óceánban
fontos szerepet játszik.
A termikus szélről láttuk (8.4 fejezet), hogy a közepes szélességeken a legerősebb, s
a stabil megoldás azt jelentené, hogy itt örökké közel állandó (felfelé erősödő) nyugati
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szél fújna. A megoldás, mint minden geosztrofikus mozgás, időtől független. A baroklin
instabilitás ténye okozza, hogy a nyugati szél nem állandó, s ez adja meg időjárásunk
változékonyságát.
Az instabilitás következtében újfajta áramlás alakul ki. Az egyenletes zonális áramlás
nagy amplitúdójú meanderező hullámokat vet a vízszintes síkban, melyről jobbra, ill. balra
forgó nagy örvények, ciklonok és anticiklonok válnak le. Az örvények nem azonos méretűek,
s nem is azonos időnként alakulnak ki, mégis van egy jól meghatározott átlagos R méretük,
és átlagos T kifejlődési idejük. A 8.6 fejezetben láttuk, hogy minden forgatott és rétegzett
rendszerben létezik egy karakterisztikus távolság, a (8.50) egyenlettel megadott Lρ Rossbysugár. Az instabilitás következtében létrejövő áramlás jellegzetes mérete ezért csakis ez az
érték lehet, s ezért a ciklonok, anticiklonok átlagos R sugarára érvényes, hogy
R ≈ Lρ .

(9.37)

Mivel a légköri Rossby-sugár értékét 1000 km-nek becsültük, a ciklonok átlagos sugara 1000
km, a meteorológiai tapasztalattal teljes összhangban.
A ciklonok kialakulási idejét abból becsülhetjük, hogy tudjuk, hogy mekkora a troposzféra közepén a geosztrofikus (termikus) szél átlagos Ū sebessége. A T kifejlődési idő
hozzávetőlegesen az az idő, mely alatt az átlagos szélsebességgel a Rossby-sugárnyi távolság
megtehető, azaz
Lρ
T ≈
.
(9.38)
Ū
A Ū = 10 m/s sebességgel T = 105 s-ot kapunk, ami kissé több, mint egy nap. A ciklonok
kifejlődése valóban néhány napig tart. Élettartamukat a súrlódás határozza meg, s tipikusan
egy hét nagyságrendű.
A baroklin instabilitás következtében a poláris front (l. 3.7 és 8.17 ábrák), mely mentén
a termikus szél a legerősebb lenne, hullámossá válik (9.23 ábra). A leszakadó örvények
hideg levegőt hoznak a közepes szélességekre, és meleget visznek a sarkvidék irányába.
Az alacsony nyomású örvény, a ciklon nyugati oldalán hideg levegő hatol a meleg alá, s
hidegfront alakul ki, míg a keletin meleg levegő fut a hideg fölé, melegfrontot hozva létre.
Mindennapi időjárásunk alapvető elemei tehát a baroklin instabilitás következményei. A
légköri áramlás az instabilitás következtében nagy skálán szabálytalanná, turbulenssé válik,
s ez időjárásunk előrejelezhetetlenségének, változékonyságának fizikai háttere.
A baroklin instabilitás mögött fontos energetikai mechanizmus rejlik. A hideg és a meleg
levegő közötti elválasztó felület általában nem vízszintes: a légkör, mint már többször is
megfogalmaztuk, nincs termikus egyensúlyban. A légkör helyzeti energiája azonban így nem
a lehető legkisebb. Energia szabadul fel, ha az elválasztó felület a vízszintes irányba fordul. A
9.24 ábra két alapvetően különböző lehetőséget mutat. A bal oldala a nem forgó, vagy nagyon
lassan forgatott közegnek felel meg. A ferde elválasztó felület itt egyszerűen elfordulhat, s
ez energia felszabaduláshoz vezet. Amennyiben a bal oldalon a hígabb közeg külső hatás
miatt állandóan jelen van, állandó körkörös mozgás alakul ki. Ez felel meg annak, amit a
Hadley-cella esetén (3.6, 3.7 ábrák) láttunk (ne felejtsük: ez Egyenlítő környékén a forgatás
hatása elhanyagolható). Az egyenlítői besugárzás miatt itt nagy léptékű cirkuláció alakul ki
a függőleges síkban. Az ábra jobb oldala felel meg az erősen forgatott esetnek, a közepes
szélességeknek. Ilyenkor a Coriolis-erő miatt a megdöntött felület állandóan fennmaradhat.
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9.23. ábra: A baroklin instabilitás következtében kialakuló örvények megkeverik a levegőt, s ezzel
csökkentik az Egyenlítő és a sarkok közötti hőmérséklet-különbséget. Fent: A meleg és hideg levegő
közötti poláris front meanderező formát vesz fel. Lent: A ciklonok nyugati oldalán hideg-, a keleti
oldalán melegfront alakul ki. Az a0 és a b0 vonalak mentén a 8.24 ábra oldalnézeti képei érvényesek.

9.24. ábra: A helyzeti energia felszabadulásának mechanizmusa egy közelítőleg kétrétegű folyadékban. Bal oldali ábra: Nem forgatott eset. Energia az elválasztó felület elfordulásával szabadul fel.
Jobb oldali ábra: Gyorsan forgatott eset, energia a nyíllal jelzett irányban történő rezgéssel szabadul
fel, melyet a baroklin instabilitás tesz lehetővé.

Energiacserére csak akkor nyílik mód, ha légtömegek mozognak a nyíllal jelölt irányban,
vagyis a döntött felület és a vízszintes sík közé eső térrészben. A baroklin instabilitás éppen
azt teszi lehetővé, hogy hideg levegő kerüljön az Egyenlítő irányába, s meleg a sarkvidék
felé. Ezzel ideiglenesen és lokálisan csökkenhet a dőlési szög, ami azonban hosszú idő
átlagában ismét eredeti értékét veszi fel. Eközben azonban energia áramlik a sarok felé.
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A baroklin instabilitás, és a következtében kialakuló ciklonok, anticiklonok tehát hatékony
energiaszállítási mechanizmust biztosítanak.
Összességében a Hadley-cella cirkulációs áramlása alig juttat energiát a sarkok irányába.
A baroklin instabilitás az, mely a ciklonokon és a frontokon keresztül hatékony hőátadást
biztosít a sarkvidékek felé.
A troposzférával kapcsolatos globális képünket is a baroklin instabilitás teszi teljessé. Az
alsó troposzférában a passzát szelek tartományán kívül a közepes szélességekre az állandóan
váltakozó ciklonok, a velük érkező frontok, és az uralkodó nyugati szelek a jellemzőek.
A felső troposzférába a ciklonok csak időnként hatolnak fel, az állandó nyugati szélben
megjelenik a jetstream.
A sarkok irányában változó sűrűségfelületek az óceánokban is előfordulnak. Fennállásuk
alapvető oka a szubtrópusi és a sarki óceáni köráramokban kialakuló le-, ill. feláramlások.
Ezek a közepes szélességeken erősen döntött sűrűségfelületeket tartanak fenn (9.25 ábra),
éppúgy, mint az atmoszférában. Ennek megfelelően a vízszintes sűrűséggradiens az óceánban
is jelentős termikus áramlást alakít ki. Ennek instablitása vezet a felszíni áramlásokról
leszakadó örvénylő gyűrűk, pl. a Golf-gyűrűk kialakulására, amint az a 8.2 ábrán is
megfigyelhető.

9.25. ábra: Az óceáni vízszintes sűrűséggradiens kialakulásának sematikus rajza. A döntött
sűrűségfelületekről a baroklin instabilitás miatt örvénylő gyűrűk szakadnak le, melyek következtében
energia jut a sarkok közelébe, s a dőlésszög ideiglenesen csökken.

Mivel az óceáni Rossby-sugár 50 km, a (9.37) és (9.38) összefüggések alapján a gyűrűk
tipikus sugara R = 50 km, kialakulási idejük Ū = 0, 1 m/s-al számolva T = 5 × 105
s, ami kb egy hét. Átlagos élettartamuk több hónap is lehet. Az óceáni méretek tehát
kisebbek, az időskálák nagyobbak, mint a légkörben. Az áramlatokról leszakadó gyűrűk
a ciklonok és anticiklonok pontos megfelelői. A gyűrűk is segítik a sarkok irányába mutató
hőtranszportot. Ebből a szempontból azonban az óceáni gyűrűk jelentősége kisebb, ugyanis
a nyugati peremáramlatok (melyek éppen észak–déli energiacserét tesznek lehetővé) mellett
járulékuk elhanyagolható. A peremáramlatok azonban a kontinensek és a véges óceáni
medencék következményei, légköri megfelelőik ezért nem létezhetnek. Hatékony hőcsere
az atmoszférában tehát csakis a ciklonok, anticiklonok révén történhet. Ez adja a baroklin
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instabilitás különleges fontosságát a légköri energiaviszonyok szempontjából, s megszabja a
szennyező anyagok nagy skálájú terjedésének jellegzetességeit is.

9.6. Szennyezések nagy skálájú terjedése
A szennyezések terjedésének alapkérdése, hogy hogyan mozog, sodródik egy szennyező
szemcse az adott áramlásban. Érdekes módon a hidrodinamika egyenleteinek megoldása a
sodródás problémájára nem ad közvetlenül választ, még abban a legegyszerűbb esetben sem,
amikor a szennyezés egyszerűen csak egy megfestett folyadékelemnek tekinthető. Ennek oka
a sebességtér 6.1 fejezetben bevezetett fogalmában keresendő. Amint ott hangsúlyoztuk, a
sebességtér sok részecske rövid idejű mozgását jellemzi, ezért tehető láthatóvá például úgy,
hogy sok apró szemcsét helyezünk a folyadék felszínére, s azokat lefényképezzük. A v(r, t)
sebességmező azt adja meg, hogy a t pillanatban az éppen az r helyen levő részecske milyen
gyorsan mozog. Arról azonban nem kapunk információt, hogy ugyanez a részecske hova
kerül később. A v(r, t0 ), t0 > t későbbi eloszlás megint sok részecskére vonatkozik, s az
általunk kiszemeltről nem kapunk belőle közvetlen felvilágosítást.
Ahhoz, hogy egy szennyező részecske mozgását leírjuk, a hidrodinamikain túlmenő újabb
egyenletre van szükség. A keresett mennyiség egyetlen kiszemelt részecske helye az idő
függvényében. Tegyük fel, hogy a részecske a kezdeti t0 pillanatban az r0 helyen volt, s
keressük azt az r(t) koordinátát, ahova a t időpillanatban kerül. Célunk a teljes r(t) függvény,
vagyis a részecske pályájának, más szóval trajektóriájának meghatározása az adott v(r, t)
sebességtérben.
A sodródó részecskéről a gyakorlati alkalmazások széles körében feltehető, hogy igen
kis méretű, s ezért pillanatszerűen felveszi a körülötte levő közeg sebességét. Ez éppen
azt jelenti, hogy a részecske úgy mozog, mint egy megfestett folyadékelem. A részecske
sebessége az r(t) helyzetének idő szerinti dr/dt deriváltja. Ez a sebesség a t pillanatban ekkor
tehát megegyezik a folyadék v sebességével az r(t) helyen és ugyanabban a t pillanatban. A
sodródás mozgástörvénye ezért
dr
= v(r, t) .
(9.39)
dt
Mivel a v sebességtérről feltesszük, hogy már ismert, az egyenlet jobb oldala adott, s a
sodródási probléma megoldása egy közönséges differenciálegyenlet megoldását jelenti. A
környezetszennyezési probléma megoldásához tehát nem elegendő az áramlás (a sebességtér)
pontos ismerete, hanem egy arra épülő újabb feladatot is meg kell oldani, a (9.39) differenciálegyenletet, az r(t = t0 ) = r0 kezdőfeltétellel.
Az anyagok nagy skálájú, azaz legalább néhányszor 10 km-re történő elkeveredése során a
közeg áramlása sokkal fontosabb szerepet játszik, mint a diffúzió. Ezt fejezi ki az a tény, hogy
a (9.39) egyenletben semmiféle utalás nem történik a diffúziós állandóra. Ennek az az oka,
hogy tökéletesen nyugvó gázban a diffúzióval történő terjedés révén napokig tartana néhány
méter megtétele, folyadékban még sokkal tovább. Ha átlagos elmozdulást nem mutató,
rendezetlen, turbulens levegőt vizsgálunk, akkor is azt tapasztaljuk, hogy 1 nap alatt egy
kisméretű szennyezésfolt csak kb 1 km-re tud terjedni. Áramló közegekben ezek az értékek
nem változnak, ezért azt mondhatjuk, hogy a néhányszor 10 km-re terjedő szennyezések
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9.26. ábra: Vulkáni hamu eloszlása a légkörben. 2010. április 14-én 6 órakor a Eyjafjallajökull

helyén, az É.sz. 63,5◦ , Ny.h. 19,5◦ , a 300 hPa nyomási szinten, azaz kb. 9 km magasságból indult,
1◦ ×1◦ méretű, 27000 részecskéből álló részecskefelhő numerikus szimulálással kapott képe hat nappal
később. A színkód a pillanatnyi magasságnak megfelelő nyomási szintet mutatja [9].

esetén a diffúzió hatása már mind a légkörben, mind a vizekben elhanyagolható 3 .
A szennyeződések terjedése kapcsán általában nem egyetlen részecske, hanem sokkal
inkább egy szennyezésfolt mozgása érdekes. Ezt úgy érjük el, hogy a (9.39) egyenletet N
részecskére (N  1) oldjuk meg, melyek eredetileg közel vannak egymáshoz, azaz melyekre
az r0,i , i = 1, ..., N kezdeti helykoordináta közeli. Az érdekes kérdés az, hogy a kezdetben
közeli szennyezések eredeti helyüktől, és egymástól is, mennyire távolodnak el.
A 9.26 ábra az izlandi Eyjafjallajökull vulkán 2010-es kitörés sorozata kapcsán egyetlen,
április 14-i kitöréskor a levegőbe jutott hamufelhő elhelyezkedését mutatja hat nappal később,
numerikus szimulálás alapján. A széladatok nemzetközi adatbázisokban rendelkezésre
állnak, a Földet különböző magassági szinteken körülvevő rács (l. 6.2 ábra) pontjaiban
3

Természetesen a néhány km-nyi kiterjedésű sodródási problémákban, mint pl. a planetáris határrétegen
belüli szennyezésterjedésben a diffúzió szerepe fontos, ennek tárgyalása azonban már kívül esik könyvünk
keretein.
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9.27. ábra: A folyamok által a Fekete-tengerbe szállított szennyezett víztömegek (szürke szín)
eloszlása műholdfelvételen (http://www.dfd.dlr.de/app/sea/pollution).

eltárolva, hat órás időfelbontással. A részecske pillanatnyi helyére vonatkozó sebesség
interpolálással kapható meg, s így a v(r, t) sebesség a részecske helyén jó közelítéssel előáll.
Az ábra egy N = 27000 részecskéből álló felhőre vonatkozó megoldást mutat. A kisméretű
(1 mikrométer sugarú) részecskék gyakorlatilag követik a levegő mozgását, de közben lassan
süllyednek is. Az ábra színkódolása a 6 nap utáni magasságot adja meg.
A 9.26 ábra legmeglepőbb tulajdonsága az igen erős szétszóródottság. A részecskék több
ezer km-re is eltávolodtak egymástól a viszonylag rövid idő ellenére. Ez nyilván a különböző
nagy légköri örvények, a ciklonok, anticiklonok következményei. Vegyük észre, hogy a nagy
távolsággal együtt jár a részecskefelhő szálas szerkezete.
Ábránk egyetlen pillanatbeli kitörés következményét mutatja csak. Mivel aktív vulkán
esetén a kitörések sorozatban követik egymást, adott napon számos, a 9.26 ábrához hasonló
hamufelhő van a légtérben, a későbbi kilövellésből származók természetesen Izlandhoz
közelebb. Ezek összessége több kontinensre is kiterjedhet, s veszélyezteti a légi közlekedést.
A Eyjafjallajökull vulkán 2010. áprilisi kitörései miatt Európa és Ázsia fölött több mint
egyhetes légtérzárat rendeltek el.
A szálas szerkezet megfigyelhető a tengerekben is. A 9.27 ábra a Fekete-tengerbe ömlő
nagy folyamok (pl. a Dnyeszter, Dnyeper, Don) által okozott szennyezéseloszlást mutatja. Az
ábrán a nyilak a felvétel pillanatának megfelelő sebességmezőt reprezentálják, s jól látszik,
hogy azt a tengerben is kisebb-nagyobb örvények uralják. A szennyezéseloszlás láthatóan
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9.28. ábra: Bal oldali ábra: Kamcsatka partjai előtt sodródó jégtáblák.

A műholdfelvétel
távolságából méretük már annyira kicsi, hogy fehér pontoknak (festéknek) tűnnek (http://eol.
jsc.nasa.gov/). Jobb oldali ábra: Planktoneloszlás (kékeszöld színek) a Shetland-szigetek (sárga)
környékén. A felhők fehér színűek (http://disc.gsfc.nasa.gov/).

nem követi a pillanatnyi sebességet. Azt nem is teheti, hiszen a szennyezés helye a pályáján
történő mozgás során érzékelt összes sebességmező együttes következménye, amint azt a
(9.39) egyenlet leírja.
A szálas mintázatokat kirajzoló eloszlások igen gyakoriak. A 9.28 ábra a Kamcsatkafélsziget előtt sodródó jégtáblák, ill. a Shetland-szigetek környékén megfigyelhető tengeri
alga, plankton eloszlását mutatja a NASA felvételein, de a szálasság megfigyelhető a 6.8
ábra Kármán-féle örvénysor képein is.
Utolsó példaként egy, az egész Földre kiterjedő számolás eredményét mutatjuk be.
A megfigyelt és tárolt széladatok alapján azt a „kísérletet” hajtottuk végre, hogy 2007.
július 1-én 0 órakor Magyarországról (É.sz. 47◦ , K.h. 19◦ ) egy 1◦ × 1◦ fok méretű
tartományból 2,5×105 pontszerű részecskét indítottunk 9 km-es magasságból. A 9.29 ábra a
szennyezésfelhő szétterjedését mutatja az idő elteltével.
Meglepő, hogy az eredetileg 100 km-re koncentrálódó folt a mérsékelt övi ciklonok és
anticiklonok következtében már néhány hét alatt körbeéri a Földet, de nem egy homogén
sávban, hanem az eddigiekben is látott szabálytalan, szálas mintázatot követve.
Az utóbbi két évtized tudományos eredményei azt mutatják, hogy a (9.39) egyenlet
megoldásai szinte minden áramlásban kaotikusak. A szennyező részecskék mozgása tehát
a káosz egy formája, melyről számunkra itt csak annyi lényeges, hogy az ilyen mozgások
hosszú távon nem jelezhetők pontosan előre. Ez mutatja, hogy a környezetszennyezés
problémája tudományos szempontból is nehéz feladat. A sodródás kaotikus jellegéből
következik a részecskefelhők szokatlan geometriája, az ún. fraktál szerkezet. Az általunk
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9.29. ábra: Egy Magyarországról 2007. július 1-én induló szennyezés szétterjedésének modell
számítása az egész atmoszférában mért széladatok alapján [8].

eddig szálas eloszlásnak nevezett mintázat éppen a fraktálság megnyilvánulása.
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy nagy skálán minden sodródó anyag kaotikus
keveredés révén oszlik el a környezetünkben. Következésképpen, minden anyag, így a
szennyeződések is szálas, fraktálszerű mintázatok mentén terjednek szét. Nem tartható tehát
az a naiv elképzelés, hogy a szennyezések kompakt eloszlásúak lennének. A magaslégkörben
egy kezdetben lokalizált szennyezés szétfolyó felhője 1 hónap alatt körbeéri a Földet. Az
eloszlás szálas szerkezete miatt annak pontos előrejelzése, hogy adott helyre eljut-e vagy sem,
igen nehéz, elsősorban a mérsékelt égövben, ahol a baroklin instabilitás okozta nagy örvények
uralják az áramlásokat. A kaotikus sodródás jelensége tehát új megvilágításba helyezi a nagy
skálájú környezetszennyezés problémáját, s csak remélni tudjuk, hogy ezek a felismerések
mielőbb el is jutnak a gyakorló környezetvédőkhöz is.
www.tankonyvtar.hu
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9.7. Globális kiegyenlítődési folyamatok
A 3.1 fejezetben láttuk, hogy a beeső napenergia egyenetlen eloszlása miatt jelentős hőáram
folyik a sarkok felé, melyet a kialakuló légköri és óceáni áramlások hordoznak. A legfőbb
áramlások megismerése után most megbecsüljük az általuk létrehozott hőátadás nagyságát.
A 7.10 ábrán definiált földrajzi koordinátákat használva, a ϕ szélességi körön a λ és λ+dλ
hosszúsági fokok közötti dz magasságú tartomány felülete dA = RF cos ϕdλdz. Időegység
alatt ezen vdA térfogat halad át a sarok felé. Ha e jelöli az egységnyi tömegű közeg fajlagos
energiáját, akkor az egységnyi térfogatú közegé ρe. A felületen a sarok irányába áthaladó
energia időegységenként ρve dA.
A fajlagos energia mind a légkörben, mind az óceánban elsősorban a hőtartalomból
adódik, melyhez képest a mozgási energia elhanyagolható. Mivel egy test által felvett hő
állandó nyomáson cp m∆T , ahol cp az állandó nyomáson mért fajhő, az egységnyi térfogatú
anyag hőtartalmát tekinthetjük cp ρT -nek. A fajlagos energia tehát
e ≈ cp T .

(9.40)

Alkalmazzuk összefüggésünket először a légkörre. A teljes szélességi kör mentén a sarok
irányába időegység alatt átadott energia, vagyis a P teljesítmény
∫

2π

∫

Patmoszféra = RF cp cos ϕ

∞

ρvT dzdλ ,
0

(9.41)

0

ahol cp a levegő állandó nyomású fajhője. Hidrosztatikai egyensúlyt feltételezve (l. (7.59)),
dz = −dp/(ρg), amivel áttérhetünk a nyomás szerinti integrálásra, s ezzel az integrandusban
a sűrűség eltűnik:
Patmoszféra

RF cp
=−
cos ϕ
g

∫

2π
0

∫

0
p0

RF cp
cos ϕ
vT dpdλ =
g

∫

2π

∫

p0

vT dpdλ ,
0

(9.42)

0

ahol p0 a felszíni légnyomás.
Láttuk, hogy a közepes szélességeken a baroklin instabilitásból képződő nagy légköri
örvények biztosítják a hatékony hőátadást, ezért ott az integrandus becsülhető az átlagos
v̄ meridionális sebesség és az örvényekbeli tipikus T̄ hőmérséklet-különbség szorzataként.
Mivel ez a szorzat p-től és λ-tól független, az integrálások elvégezhetők, és a
Plégköri örvények = 2π

RF cp
cos ϕ p0 v̄ T̄
g

(9.43)

eredményt kapjuk. A Föld RF = 6370 km sugarát, a cp ≈ 103 J/(kg K), p0 = 105 N/m2
értékeket, és a v̄ = 10 m/s, T̄ = 3 K becsléseket behelyettesítve a 45 fokos szélességen
Plégköri örvények ≈ 8 × 1015 W. Ez éppen a 3.2 ábrán bemutatott adatok P W nagyságrendje.
A cos ϕ tényező helyesen írja le a sarok felé megfigyelt csökkenési tendenciát is. Az ábrán
az Egyenlítő irányában is tapasztalunk csökkenést, az azonban a Hadley-cella (l. 3.6, 3.7
ábrák) gyenge energiaátadó képességének következménye, melyet fenti becslésünk nem vesz
figyelembe.
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A (9.43) kifejezés alapján megbecsülhetjük az atmoszférában kialakuló Qatmoszféra meridionális térfogatáramot, amit az óceáni értékhez hasonlóan sverdrupban kapunk majd meg.
A teljesítményt írhatjuk ugyanis a Plégköri örvények = cp ρlevegő T Qlégkör alakban is, amivel azt
fejezzük ki, hogy T átlaghőmérsékletű, cp ρlevegő T hőtartalmú levegő áramlik a sarkok felé,
Qlégkör térfogatárammal. A T ≈ 300 K értékkel a 8 PW eredményből azt kapjuk, hogy
Qlégkör ≈ 3 × 1010 m3 /s. A pontosabb becslések szerint
Qlégkör ≈ 105 Sv .

(9.44)

Ez a nagy érték meglepőnek tűnik, de a megfelelő tömegáramokat (az egységnyi idő alatt
átáramló tömeget) összehasonlítva az óceánit csak kevesebb, mint egy nagyságrenddel
meghaladó értéket kapunk, hiszen a levegő sűrűsége ezerszer kisebb a vízénél.
Alkalmazzuk most az adott hosszúsági körön leadott teljesítményt megadó gondolatmenetet az óceáni baroklin gyűrűk által közvetített hőre egy óceáni medencében. Az (9.41)-nek
megfelelő kifejezésben λ szerint most a medence két peremét jelentő λ1 és λ2 hosszúság
között kell integrálnunk, z szerint pedig −H és 0 között, ahol H a termoklin zóna mélysége.
Kihasználva, hogy RF cos ϕ · (λ2 − λ1 ) jó közelítéssel a medence Lx zonális mérete, és
v-t és T -t ismét a gyűrűk átlagos sebességével és a bennük fellépő átlagos hőmérsékletkülönbséggel közelítve
Póceáni gyűrűk = ρvíz cvíz Lx H v̄ T̄ .
(9.45)
A ρvíz = 103 kg/m3 , cvíz = 4 × 103 J/(kg K), Lx = 5000 km, H = 1 km, v̄ = 0, 01
m/s, T̄ = 1 K értékekkel a Póceáni gyűrűk = 2 × 1014 W eredményt kapjuk. Ez még több
medencét figyelembe véve is kisebb a 3.2 ábrán megadott PW-os értékeknél. Becslésünk
tehát számértékekkel is bizonyítja, hogy az óceáni hőátadás domináns részét az óceánban
nem a gyűrűk, hanem az áramlatok biztosítják.
A teljes óceáni meridionális hőtranszportot egy kétrétegű közelítésen alapuló egyszerű
megfontolással becsülhetjük meg. A termoklin zónában átlagos T+ hőmérsékletű Qóceán
térfogatáramú víz áramlik a mélységi vízképződés irányába. Ott lesüllyed, és ugyanez a
vízmennyiség alacsonyabb, T− hőmérséklettel áramlik az Egyenlítő felé (9.30 ábra).

9.30. ábra: Az óceáni mélytengeri vízkörzésnek teljes féltekére vonatkozó sematikus rajza, mely
szerint a rendszer alapvetően kétrétegű. Ugyanaz a vízmennyiség áramlik a felső rétegben a sarok
felé, mint amennyi alul az Egyenlítő irányába.

A felső rétegben a sarok felé irányuló hőáram ρvíz cvíz T+ Qóceán , az alsóban viszont
−ρvíz cvíz T− Qóceán (a sűrűségnek és a fajhőnek a hőmérséklet miatti igen csekély változását
www.tankonyvtar.hu
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elhanyagoltuk). A teljes óceáni meridionális hőáram a kettő eredője, vagyis
Póceán = ρvíz cvíz ∆Tóceán Qóceán ,

(9.46)

ahol ∆Tóceán = T+ − T− . A mélytengeri vízkörzésben résztvevő teljes térfogatáram a pontos
becslések szerint
Qóceán = 20 Sv .
(9.47)
Ezzel, és a termoklin zóna tipikus 15 kelvines hőmérséklet-különbségével számolva (9.46)ból a
Póceán = 1, 2 × 1015 W
(9.48)
eredményt kapjuk. Ez összhangban van a 3.2 ábra mért adataival.
Hasonló megfontolással a légköri hőáramra azt kapjuk, hogy
Plégkör = ρlevegő cp ∆Tlégkör Qlégkör ,

(9.49)

ahol ∆Tlégkör a felszíni és a magaslégköri hőmérséklet-különbsége. A (9.44) térfogatárammal
és a ∆Tlégkör = 40 K értékkel
Plégkör = 4 × 1015 W .

(9.50)

A légkör által biztosított hőáram tehát valóban mintegy 3-szor akkora, mint az óceáné.
Mivel a fajhők aránya körülbelül a reciproka a hőmérséklet-különbségek arányának, a döntő
különbség a tömegáramok különbözősége az atmoszféra javára: ρlevegő Qlégkör kb. ötször
nagyobb, mint ρvíz Qóceán .
Figyelemre méltó, hogy a legfontosabb mechanizmusok ismeretében ilyen egyszerű
becslésekkel is nagyságrendileg helyes leírását kapjuk a globális földi energia áramlási
rendszereknek.
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10. fejezet
Globális éghajlatváltozás – a jelenlegi
helyzet
Tankönyvünk záró fejezetének címe hangsúlyozni óhajtja azt a tényt, hogy nagyon nehéz
egy állandóan változó, megújuló, a szélesebb közvéleményt ennyire érdeklő témában bármi
„véglegeset” írni, ami nem avul el néhány röpke év alatt. Szinte minden héten napvilágra
kerülnek új eredmények, melyek a rendkívül összetett éghajlati jelenségek még nem ismert
részleteit tárják fel, vagy egyre távolabbi földtörténeti múltba teszik lehetővé a klimatikus
viszonyok rekonstruálását, illetve egyre pontosabb előrejelzéseket szolgáltatnak a várható
jövőről. Ennek ellenére kísérletet teszünk arra, hogy röviden összefoglaljuk a legfontosabb
tényeket, melyek már kiállták a többszöri ellenőrzés próbáját. A széles érdeklődés miatt a
klímaváltozással kapcsolatban rengeteg információ jelenik meg a legkülönfélébb helyeken,
ezek egy jó része igencsak megbízhatatlan, sokszor a tudományos tények torzításán, félreértelmezésén alapul. Akit a témakör komolyan érdekel, és „első kézből” óhajtja követni
a terület fejlődését, annak mindenképpen azt javasoljuk, hogy a legnívósabb tudományos
magazinokat (Nature, Science, New Scientist stb.) olvassa, ezekben ugyanis rendszeresen
jelennek meg a nem csak specialisták által is érthető, „ellenőrzött minőségű” elemző írások.
Érdemes itt megadnunk a klíma definícióját.
Éghajlat (klíma): Az éghajlati rendszer állapotának adott földrajzi helyre vonatkozó
jellemzése, amely a meteorológiai változók hosszú idejű (általában évtizedes vagy hosszabb)
periódusaira vonatkozó átlagértékek meghatározásával történik.

10.1. Történeti bevezető
A klímaváltozás koncepciójának első ismert leírója egy Shen Kuo nevű kínai tudós, aki már
a XI. század második felében arra a következtetésre jutott, hogy az éghajlat nagyon erős változásokat mutathat. Erre a föld felszíne alatt talált megkövesedett bambusz-maradványokból
következtetett, melyek lelőhelyén a tartósan kevés csapadék nem volt elegendő a vízkedvelő növény létezéséhez. Néhány száz évvel később Európában a felfedezők, kereskedők
és gyarmatosítók egyre több információt szállítottak távoli vidékek földrajzi, éghajlati és
társadalmi viszonyairól. Edmund Halley 1686-ban közölte a déli félteke passzátszeleinek
térképét, a Golf-áramlat 1770-ben jelent meg először Benjamin Franklin (1980-ig elfeledettwww.tankonyvtar.hu
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nek hitt) térképén. John Tyndall az 1850-es évek végén behatóan tanulmányozta a légkörben
található alkotórészek infravörös abszorbcióját, és bizonyította a vízpára kivételes szerepét az
üvegházhatás létrehozásában. Francis Galton 1863-ban megjelent könyve (Meteorographica)
a modern meteorológia és klimatológia előfutárának tekinthető, ebben először szerepel az
egész európai földrészre kiterjedő megfigyelések rendszerezett elemzése 1 . 1896-ban Svante
Arrhenius publikálta először a légköri szén-dioxid-koncentráció és a globális átlaghőmérséklet közötti erős kapcsolatot. A XX. század a légköri és óceáni dinamika megfigyelésében és
megértésében is jelentős fejlődést hozott, kísérletet sem teszünk a sok név felsorolására, akik
mind hozzájárultak a modern klimatológia felépítéséhez.
Igazi áttörést a XX. század második felétől elterjedő számítógépes modellezés hozott.
Az észlelések egyértelműen jelezték a CO2 -koncentráció gyorsuló növekedését, a nagyvárosokban kézzel foghatóan jelentkezett a légszennyezés. Kezdetben még nem volt egyetértés
a változások előjelének tekintetében, az aeroszol részecskék szerepe mellett érvelők inkább
közelgő „globális lehűlést” jósoltak. A hetvenes évek végére vált elterjedtté a nézet, hogy
sokkal inkább globális felmelegedés várható, és hogy ennek igen valószínű oka az emberi
tevékenység környezetromboló hatása.
Néhány további év volt szükséges ahhoz, hogy a politika és a szélesebb közvélemény is
foglalkozzon a klímaváltozás kérdésével. 1988-ban alakult meg az ENSZ klímaváltozással
foglalkozó szakmai szervezete (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC [10]).
E kormányközi szervezetnek három fő munkacsoportja van, melyek sok ezernyi szakértő
munkájára alapozva igyekeznek megtalálni a klímakutatás szerteágazó eredményeinek leg”
kisebb közös többszörösét”, azaz állást foglalni a döntő kérdésekben. Legutóbbi, 2007-es
(sorrendben negyedik) átfogó jelentésük teljes szövege hozzáférhető a világhálón [10]. A
legelső jelentés (1990) óta eltelt időben született új kutatási eredmények alapján a kezdeti
állításokat finomították, a számértékeket pontosították, illetve az előrejelzések javítására koncentráltak. Az IPCC következtetéseinek megbízhatóságát rendkívüli mértékben támogatja,
hogy a korábban megfogalmazott jóslatok túlnyomó része számszerűen bebizonyosodott: a
XXI. század első évtizedében a globális átlaghőmérséklet 0,2 ◦ C-kal emelkedett, a műszeres
mérések kezdete óta feljegyzett 10 legmelegebb év mindegyike 1998 után következett be,
az északi félteke jégtakarója rohamosan zsugorodik, a globális tengerszint folyamatosan
emelkedik. Az emberi tevékenység klímamódosító hatásának valószínűségét a 2007-es
jelentés 90% fölötti értékre becsüli.
Az IPCC működését természetesen sok kritika övezi, néha igazi botrányok kíséretében
(a világhálón minden információ hozzáférhető a 2009 végén kirobbant szerver feltörési
botrányról, vagy a Himalája gleccsereiről szóló teljesen megalapozatlan előrejelzésekről).
Ezek egy része nem teljesen indokolatlan, hiszen pl. mi sem áll távolabb az igazi tudománytól,
mint a konszenzusos megegyezés. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy egy sokak által
szorgalmazott átfogó cselekvési program (melynek sajnos egyelőre nyoma sincs) mégiscsak
megkövetelne egyfajta széles körű egyetértést az alapkérdések tekintetében.
Az utolsó néhány évben a klímaváltozással kapcsolatos „szkeptikus” fórumokon egyre
kevésbé a globális melegedés tényét támadják (ez nehéz is lenne), hanem a fenyegető
következményekről, negatív gazdasági hatásokról szóló jóslatokat kérdőjelezik meg. Ehhez
1

Galton vezette be egyébként az „anticiklon” fogalmát, és az ő nevéhez fűződik az első napilapban közölt
meteorológiai térkép megszerkesztése is (The Times, 1875).
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10.1. ábra: A globális felszíni átlaghőmérséklet alakulása a műszeres mérések kezdete óta. A jobb
oldali skála az abszolút értéket, a bal oldali az 1961–1990 közötti átlagértéktől való eltérést mutatja.
A fekete pontok az egyes évekre vonatkoznak, a folytonos vonal ezek simított átlaga, a színezett sáv a
folytonos vonal mérési bizonytalanságának mértékét mutatja. (Forrás: IPCC)

minden alap adott, ugyanis ki láthatná előre pontosan akár a közeli jövőt is? Az IPCC
jelentések maguk is hangsúlyozzák, hogy egy szűkebb földrajzi régióra (pl. a Kárpátmedencére) vonatkozó előrejelzések megbízhatósága jelenleg még sokkal alacsonyabb, mint
a globális átlagértékeké. Ez a tény nem csak az alkalmazott módszerek hiányosságaiból
adódik, hanem a klíma komplexitásának is következménye.

10.2. Átlaghőmérséklet földtörténeti időskálákon
A globális felmelegedés tényét általában az 10.1 ábrán láthatóhoz hasonló grafikonokkal
szokták illusztrálni, melynek adatai többszörös megerősítést nyertek. A XX. század közepétől
kezdve a teljes Földre vonatkozó átlagos hőmérséklet egyértelműen emelkedő tendenciát
mutat. A továbbiakhoz érdemes rögzíteni, hogy a relatív hőmérsékleti skálát (10.1 ábra, bal
oldal) az 1961 és 1990 közötti harminc év referencia átlagához képest definiálták.
A következő évtizedekre vonatkozó előrejelzéseket nem a grafikon egyszerű extrapolációjával kapják, hanem globálisan csatolt atmoszféra-óceán numerikus modellek segítségével
becsülik. Ezek szerint (19 különböző szuperszámítógépes modell alapján) a 2100 körül
várható átlagos hőmérséklet kb. 2–3 ◦ C-kal is magasabb lehet, mint az említett referencia
időszakban. Abszolút értékben ez a 17 ◦ C körüli globális átlaghőmérséklet egyáltalán nem
példátlan, geológiai időskálákon ennél sokkal magasabb és alacsonyabb értékek is bőven
előfordultak.
A Föld története során legalább négy olyan nagyobb globális lehűlés volt, amikor
jégkorszakok uralkodtak, pl. a 800–600 millió évvel ezelőtti időszakban a tengervíz egészen
www.tankonyvtar.hu
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az Egyenlítő-közeli területekig befagyott. A globális lehűlések között millió éveken át az
egész Földön nagyon meleg, szinte mindenütt trópusi klíma uralkodott. Az utolsó globális
lehűlés kb. 40 millió éve kezdődött, az ezt megelőző időszakban az Antarktiszon a jelenleginél
10–12 ◦ C-kal magasabb átlagértékek voltak a jellemzőek (10.2 ábra, legalsó kép). Ekkor
sem a Déli-, sem az Északi-sarkon nem volt jégtakaró. A globális lehűlés kb. 4–5 millió
évvel ezelőtt pontosan olyan értékeket eredményezett, amelyeket 2100 körül várhatunk (10.2
ábra, középen). A hőmérséklet csökkenése ezt követően is folytatódott, és 3 millió éve
egy erősen ingadozó időszak kezdődött. Ennek során kezdetben kb. 40 ezer éves, utóbb
100–110 ezer éves periódusidővel egymást követték a lassú lehűléseket hirtelen megszakító
rövidebb meleg” időszakok (10.2 ábra, felső képe). Az utolsó jégkorszak, mikor a globális
”
átlaghőmérséklet 8 ◦ C-kal volt alacsonyabb a jelenleginél, kb. 10–11 ezer évvel ezelőtt ért
véget.
Az utolsó néhány ezer évben a klíma nagyjából stabilnak mondható. A régmúlt idők
éghajlati viszonyaival egyébként a mára szinte önálló tudományággá fejlődött paleoklimatológia foglalkozik, eszköztára igen sokrétű. A fák évgyűrűi, a korallok izotóp összetétele,
a tavak és tengerek fenekén lerakódó üledék, vagy a jégtakaró rétegeiben csapdába esett
zárványok mind rengeteg értékes információt nyújtanak a sok-sok ezer vagy millió évvel
ezelőtti viszonyokról. Természetesen minél rövidebb időre kell visszatekinteni, annál
részletesebb adatok nyerhetők. Innen tudjuk például, hogy a jelenleg is tartó, viszonylag
stabil meleg időszak jól detektálható regionális ingadozásokkal járt együtt. Európa területén
például a XIV. sz. elejétől a XIX. sz. közepéig a referencia-időszakhoz képest kb. 0,5–1
◦
C-kal alacsonyabb éves átlagértékeket rekonstruáltak. Ez az enyhe negatív kilengés a többi
kontinensen nem mutatható ki. Ennek ellenére a történelmi források gazdagon dokumentálják, hogy a változás csekély volta ellenére Grönland lakhatatlanná vált (a vikingek eltűntek),
Nagy-Britannia déli részéről „kifagyott” a korábban virágzó szőlőkultúra, az Alpok gleccserei
növekedni kezdtek, és a földrész nyugati felét általában is éhínségek sújtották a gabonafélék
számára túlságosan megrövidült termesztési időszak miatt. Néha ezt az időszakot „kis
jégkorszak” néven emlegetik (ellentétbe állítva a X–XIII. sz. közti „középkori optimum”
szakaszával), bár az éles megkülönböztetés jogosságát többen vitatják.
Jelenlegi ismereteink nem teszik lehetővé, hogy a földi klíma változásainak okait, mechanizmusait magyarázni tudjuk, különösen igaz ez a sok millió éves folyamatokra. Vannak
elméletek, melyek a Nap körüli keringés anomáliáit hozzák összefüggésbe az utolsó 7–8
jégkorszak bekövetkeztével, de a teljes kép ettől még messze nem áll össze. Valójában az
ugrásszerű változások megértése a legnehezebb, pl. nincs elképzelésünk arról, mi történhetett
34 millió évvel ezelőtt, mikor a Déli-sark jege hirtelen megnőtt, illetve arról, miért olvadt el
majdnem teljesen 10 millió évvel később (10.2 ábra, alul). Az egyszerű válasz az összes ilyen
kérdésre az lehetne, hogy „valami történt a Napban”, de ez természetesen sokakat nem elégít
ki.
A fentiek alapján lehetséges összegzés eléggé zavarba ejtő. Tudjuk, hogy a földi klíma
jelentős kilengéseket mutatott, az Antarktiszon 8–10 ◦ C-kal hidegebb és 12–14 ◦ C-kal
melegebb átlaghőmérsékletek is bőven előfordultak, de ennek magyarázatát nem igazán
ismerjük. Ha a 10.1 ábra adatait, illetve a numerikus számolások eredményeit nézzük, rövid
távon bizonyosan melegedéssel kell számolnunk. Ha azonban a 10.2 ábra felső diagramját
vesszük alapul, a periodicitás természetes folytatásaként éppen itt az ideje a következő
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10.2. ábra: A Föld globális hőmérsékletének ∆T megadása millió éves időskálákon. Alul az utolsó
65 millió év rekonstruált adatai, középen az utolsó 5 és fél millió év kinagyítva, legfelül a Vosztokjégfúrás rekonstruált hőmérsékleti értékei (utolsó 420 ezer év). Ez utóbbin jól látszik az utolsó négy
jelentősebb jégkorszak. A vízszintes szaggatott vonal mindegyik ábrán az 1961–1990 referenciaértéket
jelöli.

lehűlésnek. Egy emberközpontú megközelítés is lehetséges. Fajunk 5,5–6 millió évvel
ezelőtt jelent meg. A 10.2 ábra középső grafikonján éppen erre az időszakra ábrázolt
hőmérsékletek jelentős klimatikus kilengéseket mutatnak, az emberiség azonban ezeket mind
túlélte, sőt, meghódította a bolygót. A „kis jégkorszak” tanulsága viszont azt mutatja, hogy
globális skálán alig kimutatható változások is járhatnak drasztikus következményekkel.
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10.3. Extrém időjárási események
Minthogy a globális átlaghőmérséklet viszonylag enyhe emelkedése önmagában nem tűnik
fenyegetőnek, sokkal nagyobb figyelem irányul az extrém időjárási események várható gyakoriságára. Sokan emlékeznek még a 2003-as év nyarán bekövetkezett európai hőhullámra,
aminek majdnem húszezer halálos áldozatot tulajdonítanak, de jó példa a 2007. júliusi
pozitív anomália is, amely minden korábbi hőmérsékleti rekordot megdöntött hazánkban.
Valóban, az 10.3 ábra adatai alátámasztani látszanak, és a globális felmelegedés „természetes”
velejárójának tűnik, hogy nyaranta sokkal erősebb és hosszabban tartó kánikulára kell
számítanunk.

10.3. ábra: A nyári (június-július-augusztus) középhőmérsékletek alakulása Közép-Európa területén,
az 1961–1990 közti referencia időszakhoz képest. A folytonos vonal 10 éves futó átlagolás eredménye.
(Forrás: IPCC)

Ehhez hasonló figyelem övezi a pusztító viharokat, amelyek földrészünket szerencsére
kevésbé sújtják, mint pl. Észak-Amerikát vagy Délkelet-Ázsiát. A nyári hőhullámokkal
ellentétben a viharok gyakoriságával kapcsolatban sokkal több a nyitott kérdés. Először
is, a 10.4 ábrán láthatóhoz hasonló statisztikák megbízhatósága messze nem ugyanaz, mint
az egyszerű hőmérsékleti adatoké. Az igaz ugyan, hogy a repülés elterjedése maga után
vonta az észlelések ugrásszerű javulását, de pl. a viharok erősségének becslése a műholdas
távérzékelés előtti időben meglehetősen nagy hibákkal volt terhelt. A kézirat összeállításának
időszakában a vélemények még erősen megoszlanak a globális felmelegedés és pl. a hurrikángyakoriság összefüggéséről, azaz a 10.4 ábra jobb széle látszólagos emelkedő tendenciájának
jelentéséről. A fizikai modellek ugyanis arra utalnak, hogy egy növekvő átlagos tengerfelszín
hőmérséklet (SST) egyértelműen segíti a trópusi viharörvények kialakulását, de a légköri
instabilitás (ezen belül elsősorban a szélnyírás) fokozódása gátolja a „hurrikán motor”
felépülését (l. 5.4 fejezet).
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10.4. ábra: Jelentős trópusi viharok (barna), ezen belül a hurrikánok (sötét szürke) évenkénti
száma az Atlanti-óceán északi medencéjében. A folytonos vonalak 10 éves futó átlagolás eredményei.
(Forrás: IPCC)

10.4. Jégolvadás, tengerszint-emelkedés
Az éghajlat globális változásával kapcsolatos kritikai megjegyzések gyakran emelik ki a
10.4 ábra statisztikai bizonytalanságát, a 10.3 ábrán látható tendencia regionális voltát,
vagy a tényt, hogy az előző század elején és negyvenes éveiben tapasztalható évtizedes
lehűlésekre (10.1 ábra) nincsen elfogadott magyarázat. A hőmérsékleti adatok önmagukban
nem is lennének meggyőzőek, ha egy sor más indikátor nem mutatná a klíma változását.
Közismert tény a gleccserek fokozatos olvadása, vagy az északi félteke jégtakarójának
zsugorodása. Ennek, és a víz hőtágulásának következtében az elmúlt évszázadban kb. 15–20
cm-t emelkedett a globális óceán szintje, ráadásul valamelyest gyorsuló ütemben (10.5 ábra).
Hasonlóan az átlagos hőmérséklethez, földtörténeti időskálákon az ingadozás ehhez képest
óriási: 3 millió évvel ezelőtt a tengerszint 30–35 méterrel magasabb, míg a 20 ezer évvel
ezelőtti hőmérsékleti minimum idején kb. 120 méterrel alacsonyabb volt a jelenleginél. Ami
a további változást illeti, a bizonytalanság eléggé nagy. Ennek oka, bármilyen furcsának tűnik
is, a fizikai mechanizmusok hiányos ismerete. A vízszint emelkedéséért a szárazföldeket
borító jégtakaró olvadása, és a hőmérséklet-emelkedés okozta térfogati tágulás a felelős.
Mindezt számszerűsíteni azonban igen nehéz. Az óceánok gigantikus tömege és hőkapacitása
miatt a tipikus „válaszidő” több száz, akár több ezer éves nagyságrendű (emlékezzünk arra,
hogy a termohalin cirkuláció periódusideje 1000 év körüli), emellett egy sor visszacsatolási
mechanizmus sem teljesen ismert. Az IPCC igen óvatosan a következő száz évre 21–70 cm
közé becsüli, míg egyéb adatanalízisek inkább az 55–125 cm tartományon belülre várják a
globális tengerszint növekedését.
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10.5. ábra: A globális átlagos tengerszintmagasság az 1961–1990 referencia átlaghoz képest. A piros
szimbólumok történeti rekonstrukció eredményei 1870-től, a kékek kikötői vízszintmérések átlagai
1950-től, a fekete vonal pedig műholdas észlelések adatai. A hibakorlátok a 90%-os konfidencia
intervallumhoz tartoznak. (Forrás: IPCC)

10.5. Az emberi tényező
Az IPCC-jelentés rövid előzetese a következő állítást fogalmazza meg: a huszadik század
második felétől tapasztalható légköri és óceáni hőmérséklet emelkedése a jégtömeg zsugorodásával együtt elhanyagolható valószínűséggel tulajdonítható kizárólag természetes tényezőknek, az emberi hozzájárulás figyelembevétele nélkül. Ez elsősorban az „üvegházhatású
gázok”, ezen belül a szén-dioxid (CO2 ) tömeges kibocsátásának következménye (1.2 ábra).
Valóban, a mérések egyértelműen mutatják, hogy az utolsó néhány százezer évben soha nem
volt akkora a légköri CO2 -koncentráció, mint manapság, és az ugrásszerű változás beindulása
az ipari forradalom kiteljesedésével esik egybe. A numerikus előrejelzések arra utalnak, hogy
a jelenlegi koncentráció befagyasztása sem állítaná meg a klíma további melegedését még
mintegy száz évig. A CO2 -kibocsátás csökkenésének semmi jele, sőt, a tendencia éppen
fordított.
Az IPCC-jelentés hangsúlyozza, hogy a légszennyezés nem csak a CO2 -koncentráció
eltolódását okozta (10.6 ábra). A dinitrogén-oxid (N2 O) vagy a metán (CH4 ) koncentrációja
ugyan két-három nagyságrenddel kisebb, mint a szén-dioxidé, ám az előbbiek infravörös
elnyelőképessége jóval nagyobb, így aránytalanul erősebb a hozzájárulásuk az üvegházhatáshoz. Sajnálatos módon a szennyező források igen sokfélék, ezért egy érezhető kibocsátáscsökkentés csak akkor várható, ha alapjaiban változna meg a jelenlegi társadalmi-gazdasági
berendezkedést, és nem csak az iparilag fejlett országokban. A legfontosabb CO2 -források
a fosszilis tüzelőanyagok és a biomassza (fa, szalma, háztartási hulladék stb.) égetésével
kapcsolatosak. A légköri nitrogén oxidációja (NO, N2 O, NO2 , N2 O3 , N2 O4 , N2 O5 stb.)
elsősorban biológiai folyamatok és magas hőmérsékletű égés során (belső égésű motorok)
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10.6. ábra: Üvegházgázok légköri koncentrációja az utolsó kétezer évben. A koncentráció egységek

ppm (part per million, 10−6 ) a CO2 (piros görbe), illetve ppb (part per billion, 10−9 ) az N2 O (fekete)
és CH4 (kék) gázokra. (Forrás: IPCC)

következik be, míg a metán (CH4 ) legfontosabb forrása az iparszerű állattenyésztés.
Az emberi tényező megítélésében azonban a tudományos bizonytalanság lényegesen nagyobb, mint magukban a mérésekben, melyek az éghajlat lassú eltolódását mutatják. Számos
ellentmondás, a numerikus modellek körüli kérdőjelek, a részfolyamatok hiányos ismerete
mind nehezítik az egyértelmű következtetések levonását. Példaként bemutatjuk az IPCC
gyakran idézett ábráját, ami a klímaváltozás antropogén eredetének legfontosabb bizonyítéka
(10.7 ábra). Egyéb eszközök hiányában a klímamodellek megbízhatóságát „saját magukon”
lehet csak ellenőrizni, a kidolgozott módszer az ensemble (sokaság) futtatások kiértékelése.
Ennek első lépéseként a globálisan csatolt numerikus modelleket egy tesztidőszak klímájának
reprodukálására kalibrálják. A jól teljesítő modelleket ezután több évtizedes projekciók
készítésére használják (e kifejezést az időjárási előrejelzések helyett vezették be utalva a több
nagyságrendben eltérő időskálákra), a modellek átlaga számít a legmegbízhatóbb jóslatnak.
A 10.7a ábra mutatja a 2007-es IPCC-jelentés idején legjobbnak számító modell-futtatások eredményét. Az előző évszázad globális átlaghőmérsékletének reprodukciója során mind
a természetes (változó besugárzás, jelentős vulkánkitörések) mind az antropogén (üvegházgázok kibocsátása, mezőgazdasági művelés, erdőégetés stb.) hatásokat igyekeztek figyelembe
venni. Az alapegyenletek nem nagyon különböznek az egyes modelleknél, ám egy sor fizikai
folyamat reprezentációjában nagy eltérések fedezhetők fel. Különösen igaz ez az olyan kis
skálájú, ám összegzett hatását tekintve meghatározó jelentőségű részfolyamatokra, amelyeket
a tér- és időbeli felbontás végessége (∼ 100 km, illetve néhány óra), valamint a fizikai
alapok hiányos ismerete miatt csak a paraméterezés nevű eljárással építettek be a globális
modellekbe. Ilyenek pl. a felhőképződés, a termikus konvekció, általában a turbulencia, az
aeroszol részecskék hatása (vegyük észre a 10.7 ábrán, hogy a nagy vulkánkitöréseket mindig
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10.7. ábra:

(a) Numerikus modellek által reprodukált ∆T globális hőmérsékleti anomália
(referencia-időszak: 1901–1950) a természetes hatásokat (a legnagyobb múltbeli vulkánkitöréseket
jelöltük) és az antropogén (üvegházgáz-kibocsátás) hatásokat is figyelembe véve. A fekete vastag
vonal a mért adat, narancssárga az egyedi szimulációk eredménye, vastag piros a modellszámítások
átlaga. (b) Ugyanaz mint (a), kizárólag természetes kényszerekkel. (Forrás: IPCC)

pár éves lehűlés követi) vagy a csapadékképződés, stb. A paraméterezés lényege a viszonylag
jól követhető meteorológiai változók között fennálló statisztikus összefüggéseken alapuló
szabályok felderítése. Egy példa: ha a légköri hőmérséklet 3 km magasan alacsonyabb egy
küszöbértéknél, és a nyomás 5,5 km-en egy adott tartományba esik, és a relatív páratartalom
nagyobb egy kritikus értéknél, és így tovább, akkor p valószínűséggel h mm csapadék
várható. A különböző modellek eltérő paraméterezése miatt minden változatnak megvannak
a gyenge pontjai, ám a 10.7a ábrán látható globális tendenciát viszonylag jól adják vissza.
Ezért fogadják el széles körben az éghajlatváltozás antropogén eredetének bizonyítékaként a
10.7b ábra eredményét, mely szerint a múlt század globális átlaghőmérsékletét nem tudták
az említett modellek visszaadni, ha csak a természetes kényszereket vették figyelembe a
számítások során.

A fenti következtetést, valamint a hosszú távra vonatkozó éghajlati projekciókat számos
kritika érte és éri. Az IPCC-jelentés nem titkolja el a gondokat, 54 bizonytalansági tényezőt
sorolnak fel az alapproblémák listájában [10]. A technikai kérdéseket nem említve, az
esetleges döntéshozatal szempontjából kiemelten jelentős pontok a regionális előrejelzések
globálisnál is nagyobb bizonytalansága és a csapadékkal kapcsolatos projekciók nagy szórása. (Valójában keveseket érdekel a globális átlagok értékének változása, természetes módon
mindenkit inkább az foglalkoztat, hogy mi várható lakóhelyének körzetében.) További
bonyodalmakat okoz az a tény, hogy néhány évtizedes távon a modelljóslatok szórása bőven
benne van a természetes ingadozás tartományában, ezért az esetleges antropogén hatások csak
évszázados időskálájú futtatásokban jelentkeznek.
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10.8. ábra: A szén-dioxid (CO2 ) globális éves mérlege mai tudásunk szerint. Az emberi tevékenység
következtében a légkörbe évente körülbelül nettó 3,2 Gt (gigatonna) szén kerül. A szárazföldi vegetáció
és az óceánok nettó elnyelőként működnek (piros ellipszisek), 1958 és 2009 között a teljes antropogén
kibocsátás mintegy 57%-át megkötötték. (Forrás: IPCC)

10.6. Kitekintő példa: szén-dioxid és az Antarktisz körüli
áramlat
A globális változásokkal járó folyamatok összetettségére utaló konkrét példaként, tekintsük
természetes közegeink szén-dioxid-tartalmának dinamikáját. A 10.8 ábrán látható a CO2
globális mérlege, ami egy teljes évre vonatkozik. A számértékek tekintetében vannak még
bizonytalanságok, nem egyszerű egy hasonló léptékű becslés elkészítése.
Vegyük észre, hogy az emberi tevékenység (elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok égetése)
nettó CO2 -forrás. A szárazföldek fölött a mérsékelt övi vegetációs időszakban a zöld
növények által kivont légköri CO2 egy része az őszi-téli periódusban (természetes bomlási
folyamatok) nem kerül vissza az atmoszférába. A másik legfontosabb ismert nettó nyelő mechanizmus az óceánokkal kapcsolatos. Ennek fő eleme, hogy az óceánok vizében hemzsegő
fotoszintetizáló algák, a plankton növényi komponense, az oldott CO2 nagy részét felveszik,
ezért a légkörből az egyensúlyi nyomás eléréséig folyamatos a beoldódás. Életciklusuk
végén az algák lassan a tenger fenekére ülepednek, így a sejtek vázában található karbonát a
körfolyamatból végleg kivonja a szén egy jelentős részét. Ez a nyelő folyamat a körülmények
www.tankonyvtar.hu
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függvényében hol kisebb, hol nagyobb intenzitással zajlik, melyet a biokémiai részletek
mellett (pl. elegendő oldott vas) erősen befolyásolnak a nagy skálájú óceáni áramlások is.
Az Antraktisz körüli áramlatról láttuk, hogy sebessége nem túl nagy, 0, 1 m/s körüli.
Mivel azonban az áramlat a szilárd fenékig terjed, vízhozama közel 130 Sv, messze a legjelentősebb óceáni áramlat (10.9 ábra). Ez az egyetlen földi áramlat, mely kontinensek hiányában
zavartalanul tudja követni a termikus áramlás feltételét: a meridionális hőmérséklet kontraszt
miatt nyugatól keletre áramlik 2 .

10.9. ábra: Az Antraktisz körüli áramlat sematikus képe.
A mozgó víztömeg jelentős Ekman-transzportot is jelent, mely déli áramlatról lévén szó, a
szélnyírás (és az áramlat) irányától balra, azaz északra mutat (10.10 ábra). A keveredési réteg
hideg vize eközben melegebb és hígabb környezetbe kerül, s ezért lesüllyed. Ilyen módon
nagy felszíni víztömegek nyelődnek el az óceánban. Ez a folyamat hűti a közepes szélességek
termoklin zónáját, de ami még ennél is fontosabb, a vízzel együtt, a benne oldott gázok is
elnyelődnek. Ez az a másik fontos mechanizmus, melynek révén jelentős mennyiségű széndioxid nyelődik el az óceánban. Az Antarktisz körüli áramlat tehát jelenleg az antropogén
eredetű szén-dioxid egy részét megköti.
Az azonban, hogy ez meddig marad így, az esetleg bekövetkező változások fizikai részleteitől függ. Tételezzük fel, hogy ∆T , a sarok és Egyenlítő közötti hőmérséklet-különbség
a déli féltekén csökken. A (8.29) egyenlet alapján ekkor csökken az uralkodó nyugati szelek
átlagsebessége. Ezzel párhuzamosan változik a τ 0 szélnyírás is. Az óceáni keveredési
rétegben kialakuló (9.19) Ekman-transzport ezért természetesen szintén kisebb lesz. Csökken
tehát az elnyelt szén-dioxid mennyisége, azaz a légköri koncentráció növekedik. Ez azonban
természetesen visszahat az egész rendszerre, és a ∆T meridionális hőmérsékletkontraszt is
2

Ebből az is következik, hogy egy kontinens nélküli Föld-szerű vízbolygón az egész óceáni áramlási rendszer
ilyen jellegű áramlatokból állna (melyek közül az erősek feltehetően instabilak lennének, s belőlük állandóan
gyűrűk szakadnának le a baroklin instabilitás miatt).
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10.10. ábra: Az Antraktisz körüli áramlattal (ACC) járó egyéb vízmozgások. A lebukó mozgás (zöld
nyilak) a szén-dioxid tengeri elnyelődésének egyik fontos eleme. (Forrás: http://images.aad.
gov.au/)

megváltozik, s a légköri CO2 -tartalom további növekedéséhez vezethet. Amint ez a példa is
mutatja, a klimatikus folyamatok igen összetettek, megértésük előfeltétele a fizikai jelenségek
alapos ismerete.
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Szójegyzék
abszolút fekete test – Olyan idealizált objektum, amely hullámhossztól függetlenül az összes
beeső elektromágneses sugárzást elnyeli.
abszolút hőmérséklet – Hőmérsékleti skála, amely független a mérésre használt eszköz
anyagi tulajdonságaitól. Egysége a Kelvin (K). Alappontja az abszolút nulla fok: 0 K
= -273,16 ◦ C. Ennek fundamentális jelentősége van a termodinamikában. Kényelmi
okok miatt a kelvinben mért hőmérséklet-különbséget megfeleltetjük a Celsius-skálán
mértnek: 1 K = 1◦ C.
abszorpció – A beeső elektromágneses sugárzás elnyelési folyamatainak összefoglaló neve.
abszorpciós sáv – Az elektromágneses spektrum azon tartománya(i), ahol az adott anyag (pl.
légköri gáz) abszorbeálja, illetve emittálja a sugárzást.
adiabatikus folyamat – Környezeti hőcsere nélküli folyamat, melynek során egy légelemben
a hőmérséklet változását a a nyomáscsökkenés vagy növekedés idézheti elő.
advekció – Folytonos közeg (levegő vagy víz) áramlása miatt bekövetkező sodródás.
aeroszol részecskék – Gáznemű közegben finoman eloszlatott szilárd vagy cseppfolyós
részecskék. Levegőben tipikus méretük a 100 nm – 100 µm (10−7 -10−4 m) közé esik.
anomália – Egy adott (meteorológiai) paraméter eltérése a hosszú időre számolt átlagértéktől.
Antarktisz körüli áramlat – Antarctic Circumpolar Current (ACC): Keleti irányú óceáni
áram, amely megkerüli a Déli-sarkot. Közepes áramlási sebessége nem túl nagy (0,1
m/s), ám térfogatárama a szilárd fenékig terjedő mélysége miatt 130 Sv (Sverdrup, 1 Sv
= 106 m3 /s) erősségű, messze a legjelentősebb óceáni áramlási rendszer.
anticiklon – Magas nyomású légköri örvényrendszer. Az északi féltekén az óramutató
járásával megegyező körüljárású, amelyben a tengerszintre átszámított légnyomás 1015
hPa-nál magasabb. Az anticiklonokra jellemző időjárás nyáron zavartalan napsütés és
nagy meleg, télen párásság, köd és nagyon alacsony hőmérséklet. (A déli féltekén a
forgásirány ellentétes.)
Atlanti-óceáni több-évtizedes oszcilláció – Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO): Az
Atlanti-óceán északi medencéjében mért átlagos tengerfelszíni vízhőmérséklet hosszú
idejű ingadozása. Ennek indexe (AMOI) a havi átlagok 10 éves futóátlagolásával áll elő,
a váltakozó hideg és meleg periódusok amplitúdója néhány tized ◦ C, periódus hossza
40–70 év.
atmoszférikus ablak – Az elektromágneses spektrum azon tartománya(i), ahol a légkör nem
nyeli el a sugárzást, „átlátszó”.
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bárikus széltörvény (Buys–Ballot) – A klasszikus meteorológia tapasztalatoknak megfelelően az északi féltekén a sebességvektor irányától jobbra esik a magasabb nyomású
terület, a déli féltekén fordítva. Ez a „törvény” a Coriolis-hatás korai megfigyelésének
tekinthető.
baroklin instabilitás – Olyan kismértékű perturbáció (pl. egy légoszlop vízszintes elmozdulása), amely forgatott és meridionálisan fűtött rendszerben időben gyorsan növekvő
erősségű átrendeződéshez vezet, nagyméretű örvények kialakulásával jár. Időjárásunk
szabálytalan változása a légköri baroklin instabilitás következménye.
baroklin rétegzettség – A légkör gravitációs egyensúlytól eltérő állapota, ahol egy adott
állandó nyomású felület mentén a hőmérséklet változik, azaz az állandó hőmérsékletű és
nyomású felületek metszik egymást.
barotróp rétegzettség – A légkör olyan állapota, ahol az állandó nyomású, illetve hőmérsékletű felületek egybeesnek, ekkor a nyomás a hőmérsékletnek egyértelmű, egyértékű
függvénye. (A valódi légkörben csak közelítőleg fordul elő, mert barotróp elrendeződésnél vízszintes hőmérsékleti gradiensek nincsenek.)
β-sík közelítés – A Föld egy adott pontjához rögzített euklideszi vonatkoztatási rendszerben használatos közelítés, amely a Coriolis-paraméter meridionális változását lineáris
összefüggéssel közelíti: f (y) = 2ΩF sin ϕ + βy, itt ΩF a Föld szögsebessége, ϕ a
földrajzi szélesség (fokokban), y pedig a meridionális (dél–északi) távolság az origótól,
és β = RF−1 2ΩF cos ϕ (RF a Földgömb sugara).
ciklogenezis – Alacsony nyomású ciklont létrehozó folyamatok összessége, a mérsékelt
égövben meghatározó része a baroklin instabilitás.
ciklon – Alacsony nyomású légköri örvényrendszer. Az északi féltekén az óramutató
járásával ellentétes irányú az örvénylés, amelyben a tengerszintre átszámított légnyomás
1015 hPa-nál alacsonyabb. A ciklonokra jellemző időjárás változékony, sok csapadékkal,
általában meleg- és hidegfrontok áthaladásával, élénk széllel társul. (A déli féltekén a
forgásirány ellentétes.)
Coriolis-paraméter (f ) – A Coriolis-erő földrajzi hely függését leíró egyszerűsítő összefüggés: f = 2ΩF sin ϕ, ahol ΩF a Föld szögsebessége és ϕ a földrajzi szélesség.
Csendes-óceáni évtizedes oszcilláció – Pacific Decadal Oscillation (PDO): A Csendes-óceán
északi medencéjében mért átlagos tengerfelszíni vízhőmérséklet hosszú idejű ingadozása.
Ennek indexe (PDOI) a havi átlagok 10 éves futóátlagolásával áll elő, a váltakozó hideg
és meleg periódusok amplitúdója néhány tized ◦ C, periódus hossza 20–40 év. Pontos
mechanizmusa nem ismert, az Atlanti-óceáni több-évtizedes oszcilláció (AMO) ettől
függetlennek tűnik, a légkör által közvetített csatolás nem mutatható ki.
déli oszcillációs index – Southern Oscillation Index (SOI): Normalizált tengerfelszíni nyomáskülönbség a Csendes-óceán nyugati és keleti régiói között, a hagyományos mérőhelyek Darwin (Ausztrália) és Tahiti (Francia Polinézia), távolságuk kb. 8000 kilométer.
egyezményes koordinált világidő – Universal Time Coordinated (UTC): Nagy pontosságú
atomóraidőből származó hivatkozási időzóna, amelyhez a Föld többi időzónáját viszonyítjuk. Ez a greenwichi középidő (GMT) utódja, amelynél a Föld lassuló forgása miatti
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eltérés kiküszöbölése céljából egy-másfél évente szökőmásodpercet iktatnak be.
Ekman-réteg – Viszkózus áramló közeg határán található átmeneti tartomány, ahol három
erő (nyomási gradiens erő, Coriolis-erő és súrlódási erő) egyensúlya alakít ki stacionárius
áramlást. Két lényeges példája a szilárd felszínközeli planetáris határréteg, illetve a
szélnyírás által gerjesztett óceáni keveredési réteg.
Ekman-pumpálás – Az Ekman-rétegben kialakuló stacionárius áramlás nem párhuzamos az
izobárokkal, az alacsonyabb nyomású oldal felé mutatva metszi azokat. Zárt izobárok
esetén (pl. ciklonok, anticiklonok) ez a felszín közelében össze-, illetve szétáramlást
eredményez, ami az összenyomhatatlanság miatt fel-, és leáramlásokat generál.
emisszió – Elektromágneses hullámok kisugárzása.
emisszivitás – Elektromágneses hullámok kisugárzási hatásfoka az abszolút fekete testhez
képest.
energia – Munkavégző vagy hőátadó képesség, SI mértékegysége a Joule (J) = Ws = Nm.
fajhő – 1 kg tömegű anyag hőmérsékletének 1 kelvinnel történő emeléséhez szükséges
hőmennyiség, mértékegysége J·kg−1 K−1 .
geosztrofikus egyensúly – Forgatott rendszerben fellépő stacionárius áramlás, melyben a
minden térfogatelemre ható nyomási gradiens erőt teljesen kompenzálja a Coriolis-erő.
gravitációs áramlat – Kétfajta közeg gravitációs egyensúlytól eltérő kezdő állapotból
indított mozgása, ahol a hajtóerő a két közeg eltérő sűrűsége miatt fellépő vízszintes
sűrűséggradiensből származik.
greenwichi középidő – Greenwich Mean Time (GMT): A Föld valódi forgásához igazodó
hivatkozási időzóna, ami a Föld teljes területére egységes időalapot biztosít. (Lásd:
egyezményes koordinált világidő)
hurrikán – Trópusi ciklon, melynél a 10 percre átlagolt szélsebesség meghaladja a 33 m/s
(119 km/h) értéket. Ez a név az Atlanti-óceán északi és a Csendes-óceán északkeleti medencéjében kialakuló viharokra használatos, Délkelet-Ázsiában ugyanezek a forgószelek
a „tájfun” nevet viselik.
infravörös – Infrared (IR): Elektromágneses spektrum tartomány, ahol a hullámhossz a
0,7–100 µm tartományba esik.
inverzió – Az atmoszféra függőleges hőmérsékleti gradiensének előjelváltása. Inverzió
esetén a levegő hőmérséklete a magasság növekedésével nem csökken, hanem nő. A
troposzférában erős felszíni lehűlésekor jelentkezik, a légköri stabilitást növeli, és a
konvektív folyamatokat fékezi. (Alacsony inverziós magasság esetén városok felett
komoly légszennyező dúsulást okoz.) A troposzféra felső határát az ott mindig jelenlévő
hőmérsékleti inverzió definiálja.

látható fény – Az infravörös sugárzásnál kisebb, az ultraibolya sugárzásnál nagyobb hullámhosszú tartomány az elektromágneses spektrumban (0,4–0,7 µm).
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meridionális – A földrajzi hosszúsági körökkel párhuzamos észak–déli irány.
Nagy Óceáni Szállítószalag – Ocean Conveyor Belt: A globális óceáni áramlások zárt
rendszere, melynek fő hajtóereje az Atlanti-óceán északi területén bekövetkező süllyedő
mozgás (mélységi vízképződés). Kiváltó oka a Golf-áramlat által északra szállított meleg
és sóban feldúsult víz hűlése. A felszínről lebukó víztömegek kb. 3 km mélységben lassú,
diffúz áramlással haladnak ellenkező (déli) irányba, majd az Antarktisz körüli áramlat
közelében a felemelkednek 700–1000 m-es szintre, és északi irányba haladva zárják a
globális konvekciót.
örvényesség – A lokális forgás (vektoriális) mértéke áramló közegekben, matematikailag a
sebességmező rotációja: rotv. Mértékegysége: 1/s.
planetáris határréteg – Planetary Boundary Layer (PBL): Az atmoszféra felszínnel érintkező alsó, 100–1500 m vastag rétege. Dinamikai folyamatait döntően befolyásolja a
határfelület jelenléte (fűtés, párolgás, súrlódás stb.).
planetáris Rossby-hullám – Légköri nagy léptékű Rossby-hullám.
radar – RAdio Detection And Range: Elektromágneses hullámok visszaverésén alapuló
helymeghatározó berendezés. A meteorológiai radarok a mm–cm hullámhossztartományban (mikrohullámok) működnek, leggyakrabban csapadék detektálására használatosak.
Rossby-hullám – A Föld görbültségéből (β-hatás) következő hullámjelenség, melynél a
terjedési irány álló közegben kizárólag nyugatra mutathat.
Rossby-sugár (Lρ ) – Karakterisztikus hosszúságskála, melyen a forgási hatások összemérhetőek a felhajtóerővel.
Rossby-szám – A Coriolis-erő nagyságára jellemző dimenziótlan hányados: Ro = U/(f L),
ahol U az áramlás vízszintes síkbeli karakterisztikus sebessége, f a Coriolis-paraméter, L
egy karakterisztikus hosszúság paraméter. Ro kicsi számértéke esetén a forgásból eredő
hatások dominálnak.
sebességmező – Folytonos közegek áramlása során általános esetben a sebességvektor függ
az adott hely koordinátáitól, és az időtől: v(x, y, z, t). A sebességvektorok kiterjedt
térfogatban adott sokaságát nevezzük sebességmezőnek.
sekély folyadék rendszer – Olyan közeg, ahol a függőleges rétegvastagság sokkal kisebb
a vízszintes kiterjedésnél. Összenyomhatatlan folyadék esetén a sekélység miatt kvázi
kétdimenziós mozgások alakulnak ki.
Stefan–Boltzmann-törvény – Egy T abszolút hőmérsékletű test egységnyi felületén keresztül, egységnyi idő alatt kisugárzott E összenergia (minden hullámhosszat beleértve)
E = σT 4 , ahol σ = 5, 670 × 10−8 W·m−2 K−4 .
tájfun – Lásd: hurrikán.
termohalin konvekció – Horizontális hőmérsékleti és sótartalom-különbségek által hajtott
óceáni áramlás, mely része a globális vízkörzésnek. A jelenlegi földtörténeti korban fő
hajtóereje az északi területeken bekövetkező tengervízhígulás (olvadás és csapadék) valawww.tankonyvtar.hu
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mint hőmérséklet-csökkenés, illetve az Egyenlítő közelében történő melegedés és dúsulás
(párolgás miatt). A teljes szállított vízmennyiség kisebb, mint a szél hajtotta áramlások
esetén, ám az északra irányuló hőtranszport tekintetében meghatározó jelentőségű.
termoklin zóna – Átmeneti vízréteg, melyben a hőmérsékleti gradiens sokkal nagyobb, mint
alatta vagy fölötte. Az óceánoknál ez a réteg választja el a melegebb, kevert felszíni
réteget a hideg (és magasabb sótartalmú) mélységi vizektől.
trajektória – Pálya, pályavonal: egy szennyező részecske vagy térfogatelem mozgása során
követett görbe, minden pontjához más-más időpillanat tartozik.
trópusi ciklon – Alacsony nyomású viharörvény, amely az egyenlítői meleg-vizű óceáni területeken keletkezik. Kinetikus energiája a meleg felszíni vízrétegben tárolt hőenergiából
származik, amely a troposzféra tetején elhelyezkedő hideg légrétegekbe transzportálódik.
(A mérsékelt égövi ciklonokat a fenntartó hőmérsékleti gradiens horizontális irányú.)
Lásd még: hurrikán.
ultraibolya sugárzás – A látható fénynél kisebb, a Röntgen-sugárzásnál nagyobb hullámhosszú elektromágneses sugárzás (0,03–0,4 µm).
Walker-cirkuláció – Kelet–nyugati áramlási cellák az Egyenlítő mentén, hajtóerejük a
vízszintes irányban kialakuló felszíni hőmérsékleti különbségek. A Walker-cirkuláció
változékonyságának jellemzésére használható a déli oszcillációs index (SOI).
zonális – A földrajzi szélességi körökkel párhuzamos kelet–nyugati irány.
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