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BEVEZETÉS
A kötet, melyet az Olvasó kezében tart a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főis

kolán oktatott, hasonló nevű tantárgy kibővített anyagát tartalmazza. A Dinami
kus földrajz kidolgozására az a tapasztalatunk vezetett, hogy sokak számára bizo
nyos szakadék látszik az egzakt tudományok (matematika, fizika, csillagászat, 
kémia, stb.) és a leíró jellegű tudományok (biológia, földrajz, történelem, nyelv
tan) között. Sajnos mindkét tudomány művelői gyakran alaptalan vádakkal illetik 
egymás módszerét: az egzakt tudományok hívei lenézik a verbális módszereket 
alkalmazó vagy elsősorban leírásra koncentráló kutatók munkáit, míg az utóbbiak 
néha elborzadva tekintenek a valóságtól (látszólag) elszakított, túlidealizált 
problémák felsőbb matematikát széles körben használó megoldásaira. Annak elle
nére, hogy ma már szinte minden tudományág, ha több-kevesebb mértékben is, de 
segítségül hívja az elméleti modellezést, (és e modellek egzakt vizsgálatát), a 
köztudatban sajnos még mindig él egy ilyen (egyes esetekben érzelmi töltéssel is 
telített) indokolatlan megkülönböztetés. A Dinamikus földrajz elsődleges célja 
az, hogy feloldja a fent vázolt ellentétet, és egy alapvetően leíró jellegűnek tartott 
tudomány (azaz a földrajztudomány) környezetéből szemlélve betekintést nyújt
son az egzakt módszerek világába.

A földrajzban egyébként mindkét módszernek van létjogosultsága, hiszen a 
különböző földrajzi objektumok bemutatása, térbeli elhelyezkedésének ismerteté
se csak leíró jellegű megközelítéssel lehetséges, a földrajzi burok folyamatainak 
tanulmányozása és értelmezése viszont egzakt módszereket igényel.

A Dinamikus földrajz fejezeteiben megvilágítjuk, hogy miképpen lehet egy- 
egy földrajzzal kapcsolatos természeti jelenséget egzaktságra törekvő elméleti 
modellezéssel értelmezni; kialakulásának, fejlődésének dinamikáját (a fizika tör
vényeit felhasználva) nyomon követni; végül számszerűen analizálni. A levezeté
sekhez csupán a középiskolában tanult matematikai és fizikai ismeretek szüksé
gesek, tehát a közölt modellezések menetét a felsőbb matematikában járatlan, 
elsősorban humán beállítottságú olvasók is megérthetik.

A földrajzi problémák ilyenfajta megközelítése újszerű, mert míg a modelle
zendő és dinamikájában visszatükrözendő földrajzi folyamatokat a szakkönyvek 
egy-egy általánosabb témakör elemeként, a matematikai analízis teljes apparátu
sának felhasználásával írják le (ALLÉN (1970), BALOGH (19919, GÖTZ— RÁ
KÓCZI (1981), STEINER (1969), stb.), addig a Dinamikus földrajz csupán azo
kat a partikuláris megoldásokat tárgyalja, melyek középiskolai ismeretekkel meg
adhatók. A fentebb írottak értelmében nyilvánvaló, hogy a Dinamikus földrajz 
nem tekinthető a földrajzi folyamatok egzakt szemléletű monográfiájának, hanem 
csupán egy szemelvény gyűjtemény a természeti földrajz köréből.

Valamennyi probléma kibontásánál egy ötlépcsős rendszert követtünk, 
melynek tartalma a következő:

1. A vizsgált földrajzi folyamat áttekintése és a probléma világos megfogal
mazása.
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2. A szóban forgó folyamat idealizált modelljének felállítása, mely számot 
ad a folyamat alapvető jellemzőiről, de nélkülözi a lényeget nem befolyásoló mel
lékkörülményeket.

3. A folyamatot meghatározó fizikai alaptörvények és ismeretek összefogla
lása, rövid ismertetése.

4. A matematikai operációk elvégzése, ami magába foglalja a kitűzött fel
adat matematikai megoldását 3. pontban összegyűjtött törvények figyelembevéte
lével.

5. A matematikailag levezetett összefüggések értelmezése földrajzi szem
pontból, a képletekből levonható következtetések extrapolálása és számszerű ki
értékelése.

A Függelékben összefoglaljuk a szükséges matematikai és fizikai ismerete
ket, így az Olvasó tájékozódhat arról, hogy a középiskolás tananyag mely fejeze
teit kell esetleg átismételnie.

Befejezésül szeretném megköszönni Dr. Tasnádi Péternek és Dr. Veress 
Mártonnak alapos lektori munkáját és értékes tanácsait, Kropf Ilonának az ábrák 
elkészítésében nyújtott segítségét, valamint a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főis
kola Természetföldrajz Tanszéke dolgozóinak, hogy gyümölcsöző, alkotó légkört 
biztosítottak a Dinamikus földrajz kimunkálásához.

Szombathely, 1999

Dr Szunyogh Gábor
főiskolai tanár
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I. A GRAVITÁCIÓS ERŐTÉR SZERKEZETE A FÖLD BELSEJÉBEN 
ÉS A FÖLD FELETT

A gravitáció szerepe a földrajzi és csillagászati folyamatokban

A gravitáció a testek között fellépő, a testek tömegével egyenesen, távolsá
guk négyzetével fordítottan arányos vonzóerő, mely meghatározza az Univerzum 
szerkezetének fő vonásait, és amely szerepet játszik egyebek között a csillag- és 
bolygófejlődés egyes fázisaiban és a földrajzi burok különböző folyamataiban (pl. 
a földfelszín formakincsének kialakításában).

A Föld gravitációs erőterének szerkezetét elsősorban az alábbi tényezők be
folyásolják (I.1. ábra)-. „

1.1. ábra. A Föld gravitációs erőterét alapvetően befolyásoló tényezők

— a Föld kiterjedt test;
— anyageloszlása nem homogén, hanem övszerűen változó;
— felszíni domborzata miatt felülete nem egyenletes;
— laterálisán inhomogén (szilárd kérge geológiai szempontból nem egynemű);
—forog a tengelye és kering a Nap körül;
— felülete mentén mind a Nap, mind a Hold árapályt előidéző gravitációs anomá
liákat kelt.

A Föld gravitációs terének vizsgálatát több közelítésben végezzük el. Elő
ször a Földet homogén, nyugalomban lévő, sima felületű gömbnek tekintjük, majd 
további közelítésekben az első közelítés megszorításait fokozatosan enyhítve el
jutunk a valóságot pontosabban közelítő modellekig. Jelen fejezetben arra kere
sünk választ, hogy hogyan változik az egységnyi tömegű testre ható gravitációs 
erő a Föld belsejében és a Föld felszíne felett a Föld középpontjától mért távolság 
függvényében.
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A Föld idealizált modellje

1.2. ábra. A Föld idealizált modelljének 
vázlata

Tételezzük fel, hogy a Föld 
nyugalomban van, alakja tökéletes 
gömb, belseje homogén (azaz sű
rűsége állandó) és nem áll más 
égitestek gravitációs hatása alatt 
(1.2. ábra) A modellezés során is
mert mennyiségnek tekintjük a 
Föld RF sugarát, MF tömegét, /y 
átlagsűrűségét és a / univerzális 
gravitációs állandót. Keresett 
mennyiség a g gravitációs térerős

ség a Föld középpontjától való r távolság függvényében.

Felhasználandó törvények és ismeretek

1. A gravitációs erőtér fogalma és ábrázolása. A gravitációs erőtér a geo
metriai térnek olyan tartománya, melynek minden pontjához rendelhető egy-egy, 
az egységnyi tömegű pontszerű testre ható gravitációs erővel egyenlő vektor.

1.3. ábra. Kiterjedt test körül kialakuló 
gravitációs erővonalak

Az erőterek erővonalakkal 
szemléltethetők. Erővonalon o- 
lyan görbét értünk, melynek érin
tője megadja az érintési pontban 
észlelhető gravitációs erő irányát. 
Az erőtér nagyságát térerősségé
vé), azaz az egységnyi tömegű 
pontszerű testre ható gravitációs 
erővel jellemezhetjük. A gravitá
ciós térerősség jele g, mértékegy
sége m/s2. A térerősség fogalmá
hoz szemléletes jelentés kapcsol
ható: g megadja a térerősség irá
nyára merőleges egységnyi felüle

ten áthaladó erővonalak számát. Ha a geometriai tér egy adott pontjában g ismert, 
akkor egy tetszőleges (nem egységnyi) tömegű pontszerű testre ható erő az

F = mg (1)

összefüggés alapján meghatározható.
Szoros kapcsolat van a gravitációs térerősség és a gravitációs gyorsulás kö

zött. Newton II. axiómája szerint egy pontszerű testre ható F erő és e test a gyor
sulása egymással egyenes arányos:

F = ma.
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Mármost ha erre a testre csak gravitációs erő hat, akkor az (1) és (2) egyen
letek egyenlővé tétele után az 

a = g

összefüggéshez jutunk. Szavakban megfogalmazva: a gravitációs térerősség 
egyenlő a szabadon eső test (gravitációs) gyorsulásával.

2. A gravitációs fluxus fogalma és meghatározása. Valamely A felületre vett 
gravitációs fluxuson az A felületen áthaladó erővonalak számát értjük. A fluxus 
jele <D, mértékegysége m3/s2. Számszerű meghatározásánál figyelembe kell venni 
az erővonalaknak az A felültettel alkotott a szögét, és meg kell vizsgálni, hogy g 
értéke e felület mentén állandó-e vagy sem. Ennek alapján az 1.4. ábrán látható 
helyzetek fordulhatnak elő.

I.4. ábra. A gravitációs erővonlak eloszlásának  főbb esetei

Ha g merőleges az A felületre és g abszolút értéke A mentén állandó, akkor 
O = |g|X. (4)

Ha g a felületet a szög alatt metszi, akkor
O = |gpsina. (5)

Ha g abszolút értéke is, iránya is változik az A felület mentén, akkor e felü
letet olyan (Hb A2, A3, ... területű) részekre bontjuk, melyeken belül észlelhető 
(gb g2, g3,...) gravitációs térerősségek már állandónak tekinthetők. Egy-egy ilyen 
felületelemre az (5) felhasználásával külön-külön meghatározva O-t, a teljes 
fluxus ezen rész-fluxusok összege lesz:

O = |g1p1sina1 + |g2p2sina2 + |g3|X3sinű'3... (6)

3. A gravitációs törvény alkalmazása kiterjedt testekre. Mivel kiterjedt tes
tek között fellépő vonzóerő meghatározására az 

összefüggés közvetlenül nem alkalmazható (hiszen az csak pontszerű testek kö
zötti erőre vonatkozik), ezért szükséges annak általánosítása. Eszerint egy zárt fe
lületet merőlegesen átdöfő erővonalak száma (azaz egy zárt felületre vett gravi
tációs fluxus) egyenesen arányos e felületen belül elhelyezkedő anyagok Mh M2, 
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M3... tömegének algebrai összegével. Zárt felületet alkot pl. a gömb, a henger, a 
téglatest, stb. illetve minden olyan felület, mely valamilyen térrészt teljesen körül
ölel. Matematikai formában e törvény az alábbi módon fejezhető ki:

0 = (8)

ahol Af = A/j + AT2 + AT^+....

4. A szuperpozíció elve. A gravitációs erőtér vizsgálatánál többször alkal
mazni fogjuk a szuperpozíció elvét, mely szerint ha egy M! tömegű test valamely 
A felületen 0b és egy másik (M2 tömegű) test (ugyanazon az A felületen) 02 ér
tékű gravitációs fluxust hoz létre, akkor e két test együttes jelenlétében keletkező 
0 fluxus egyenlő a külön-külön számított fluxusok algebrai összegével:

01(AÍ1) + O2(A/2) = O(M1 + Af2). (9)

Ez az elv lehetővé teszi, hogy egy bonyolult anyageloszlású rendszer gravi
tációs erőterét visszavezessük egyszerűbb (adott esetben könnyebben meghatá
rozható) erőterek összegére.

5. A gravitációs erőtér szimmetriái. A térerősség számítását sok esetben 
megkönnyíti az erőterek szimmetriáinak felismerése és megfelelő kihasználása. 
Erre az ad lehetőséget, hogy egy erőtér szerkezetének (azaz erővonalai irányának, 
sűrűségének és görbületének) szimmetriái követik az erőteret kialakító tömegek 
elhelyezkedésének (ill. eloszlásának) szimmetriáit. Főbb szimmetria-típusok a kö
vetkezők: tükörszimmetria, gömbszimmetria, hengerszimmetria és eltolási szim
metria (1.5. ábra}. (Megjegyezzük, hogy a geometriában a szimmetriákkal az u.n. 
egybevágósági transzformációk foglalkoznak.)

1.5. ábra. A gravitációs erőteret létrehozó anyagok eloszlásának főbb 
szimmetria-típusai: tükör-, gömb-, henger- és eltolási szimmetria

Tükörszimmetrikus az a gravitációs erőtér, melynek erővonalai egy tenge
lyes tükrözés révén önmagukkal fedésbe hozhatók. Ha az erőtér szerkezete olyan, 
hogy a tér egy bizonyos pontján átmenő valamennyi egyenes egyben szimmetria
tengely is, akkor az ilyen erőtér gömbszimmetrikus. Hengerszimmetrikus erőtér 
jellemzője pedig, hogy bármekkora szöggel forgatjuk is el az erővonal-rendszert 
egy meghatározott egyenes körül, az eredeti és az elforgatott erővonalak mindig 
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fedésbe hozatok. Ha pedig az erővonalak egy sík felülettel párhuzamos, tetszőle
ges mértékű eltolás esetén is fedik eredeti helyzetüket, akkor eltolási szimmetriá
ról beszélünk.

Jó közelítéssel tükörszimmetriát mutat a Naprendszer (az Ekliptika síkjára 
vonatkozóan). Gömbszimmetrikus alakzatnak mondható (első közelítésben) a 
Föld. Hengerszimmetriával találkozhatunk pl. vulkáni kürtőkben megszilárdult 
magma gravitációs anomáliáinak vizsgálatánál. Az eltolási szimmetriára példa
ként lehet említeni a közel állandó vastagságú kontinentális lemezek gravitációs 
erőterét.

A Föld gravitációs erőterének matematikai vizsgálata

A gravitációs erőtér vizsgálata szükségképpen magába foglalja az erővona
lak elhelyezkedésének és a gravitációs térerősség abszolút értékének meghatá
rozását.

Az erővonalak iránya. A 
Föld középpontján átmenő vala
mennyi egyenes a Föld egy-egy 
szimmetria-tengelye. Tételezzük 
fel, hogy az erővonalak nem su- 
gárirányúak, azaz nem esnek egy
be a szimmetriatengelyekkel (1.6. 
ábra). Mármost ha ezt az erővo
nalrendszert tükröznénk, akkor 
nem hozhatnánk fedésbe eredeti

1.6. ábra. A tükörszimmetria hatása az (tükrözés előtti) helyzetével, ami
erővonalak irányára viszont a szimmetria-feltételeknek 

ellentmond. Következésképpen
megállapíthatjuk, hogy az erővonalak szükségszerűen egybeesnek a szimmetria
tengelyekkel, azaz a gravitációs térerősség iránya mindenütt radiális.

A térerősség nagysága. Kép
zeletben forgassuk el a Földet kö
zéppontja körül, és tételezzük fel, 
hogy a Föld középpontjától azo
nos távolságokra elhelyezkedő 
pontokban a gravitációs térerős
ség nem egyenlő nagyságú (1.7. 
ábra). Az elforgatás után az ere-

I deti és az elforgatott térerősség-
I.7. ábra. A gömb szimmetria hatása a vektorok csak akkor hozhatók fe

gravitációs térerősség nagyságára désbe, ha abszolút értékük meg
egyezik. Tehát a Föld középpont

jótól azonos távolságra elhelyezkedő pontokban a gravitációs térerősség ab
szolút értéke ugyanakkora.
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Gravitációs térerősség a Föld belsejében. Annak érdekében, hogy kihasz

1.8. ábra. A Föld belsejében 
jelentkező gravitációs fluxus 
számításának alapját képező 
zárt felület elhelyezkedése

volságnak a függvénye).

náljuk a szimmetriák adta egyszerűsítési lehetősé
geket, a gravitációs törvény alkalmazásához ve
gyünk fel egy, a Föld középpontjával koncentri
kus, r sugarú gömböt (1.8. ábra}.

Mivel a fentebb írottak értelmében e felület 
mentén a gravitációs térerősség állandó és e felü
letre merőleges, ezért a fluxus számításánál a (4)- 
et kell alapul venni:

® = g(r}A, (10)

ahol g(r} a gravitációs térerősségnek az r sugarú 
gömb felületén mérhető értékét jelenti. (A zárójel
be írt r azt jelképezi, hogy a g gravitációs térerős
ség r-nek, azaz a gömb középpontjától mért tá-

Az^4 felület területe (azaz az r-sugarú gömb felszíne):

A = ^r27r, 

tehát a gravitációs fluxusra

= g(r}^r27t 

összefüggést nyeljük.

(H)

(12)

A (8) jobb oldalán az A felületen belül található anyag M tömege áll, mely 
jelen esetben az r-sugarú gömb V térfogatának és a Föld pf átlagsűrűségének 
ismeretében meghatározható:

M = PfV. (13)

De / = 4r3-, 
3 (14)

tehát
., . r^TT
M=A 3 Pf- (15)

Felhasználva a gravitációs erőtér alaptörvényét:

g(Ó-4r2^=4^/p/^~, (!6)

amelyből egyszerűsítések után
4

g(r) = -^P/r, haO<r</?F (17) 
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összefüggést nyeljük a gravitációs térerősség és a Föld középpontjától mért távol
ság között. Megállapíthatjuk, hogy g abszolút értéke r-rel egyenes arányban nö
vekszik.

1.9. ábra. A Föld felszíne feletti 
gravitációs fluxus számításának 

alapját képező zárt felület

Gravitációs térerősség a Föld felszíne 
felett. A fenti összefüggés a Föld felszíne 
felett nem alkalmazható, mert a (15) egyen
let ott érvényét veszti, hiszen az A felületen 
belüli tömeg csak addig növekedhet, amíg 
sugara el nem éri a Föld sugarát, márpedig a 
most vizsgált esetben r>RF. Ezért (célszerű
en) ismét felveszünk egy, a Föld közép
pontjával koncentrikus, de most már a Föld 
Rf sugaránál nagyobb r-sugarú gömböt, és 
erre alkalmazzuk a gravitációs tér (8) törvé
nyét (1.9. ábra}.

Szimmetria-feltételek szerint g abszolút 
értéke ennek a gömbnek a felülete mentén is 
állandó, iránya pedig ebben az esetben is 
merőleges e gömb felszínére, tehát a gra

vitációs erőtér fluxusa (az előző esetéhez hasonlóan):

® = g(r}A.

Figyelembe véve a gömb felszínét megadó (11) összefüggést:
O = g(r)4r2^,

(18)

(19)

tehát a gravitációs fluxusra ugyanolyan képletet kaptunk, mint amilyen a Föld 
belsejére vonatkozott.

Mivel az r-sugarú gömb magába foglalja az egész Földet, ezért a (8) jobb ol
dalán figyelembe veendő tömeg egyenlő a Föld teljes tömegével, azaz

M = Mf =
^Rfjr
—pf- (20)

Q-t és Mj-qI a (8) oldalain álló kifejezésekbe helyettesítve, elemi egyszerűsí
tések után

4 R3
g(r) = ^7rrpf^, ha RF<r (21)

összefüggésre jutunk, amely szerint g(r} fordítottan arányos a Föld középpontjá
tól vett távolság négyzetével.

Az elméleti modellezés eredményeinek földrajzi értelmezése

A gravitációs térerősség kvalitatív vizsgálata. A (17) és (21) képletekből le
olvasható, hogy a g(r} függvény folytonos a Föld felszínénél, azaz ahol r=RF. Er- 
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röl legegyszerűbben behelyettesítéssel győződhetünk meg. A Föld felszínéhez be
lülről közelítve a (17) szerint

g(Ó|r=^ =^YpfRF. (22)

Kívülről közelítve pedig a (21) szerint:

(23)

mely egyszerűsítések után

^\r=Rf =^YPfRF- (24)

Megállapíthatjuk, hogy a (22) és a (24) kifejezések valóban ugyanazt az ér
téket szolgáltatják.

1.10. ábra. A Föld gravitációs térerőssége a Föld középpontjától való 
távolság függvényében

A (17) és (21) által generált függvények grafikonját az 1.10. ábra mutatja. A 
(21)-ből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a Föld felszíne felett a gravitá
ciós erőtér ugyanolyan, mintha a Föld teljes tömege középpontjában lenne össze
sűrítve. Ha u.i. pyhelyébe beírjuk a

gW = ^Y

(25)

kifejezést, akkor

3 Mf Rf 
4 nRf r2 r

mf= Y~±, (26)

ami éppen az MF tömegű tömegpont gravitációs térerőssége.
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A nehézségi gyorsulás szélső értékei. A nehézségi gyorsulás a Föld közép
pontjában és a Föld felszínétől végtelenül távol nulla, maximumát pedig a Föld 
felszínénél éri el.

A gravitációs térerősség számszerű vizsgálata. A gravitációs térerősség 
nagyságrendjének érzékeltetése érdekében végezzünk számszerű kiértékelést. A 
behelyettesítendő számadatok: /y=5515 kg/m3, t t=3,14159, 7?F=6,37 106m 
7=6,67 -10’11 Nm2/kg2.

RF egyenlő annak a gömbnek a sugarával, melynek térfogata megegyezik a 
Föld alakját közelítő ellipszoid térfogatával. Ezen ellipszoid nagy tengelyének fe
le (azaz a Föld Egyenlítőnél értelmezett sugara): 6.378.140 km, kis tengelyének 
fele (azaz a sarkoknál értelmezett sugara): 6.356.755 km, amelyek alapján számí
tott közepes sugár pontos értéke 6.371.012 km.

A fenti számadatokat a (17) és (21)-be helyettesítve a térerősség változását 
megadó függvény:

g(r) = 4 6,67• 10'11 • 5515-r = 1,54-W6 r, har<RF, (27)

z , . 3,14159 , _ 11g(r) = 4.^—----  6,67 • 10 1 -5515 ■
(6,37-106)3 3,982-1014

, ha r>RF. (28)

A Föld felszínén észlelhető gravitációs térerősséget az r=RF helyettesítéssel 
nyeljük, így g(RF) = 1,669 • 106 • 6,37 • 106 = 10, 63 m/s2. Ez alig tér el a Magyar
ország területére vonatkozó g=9,81 m/s2 értéktől, mutatva, hogy a fent tárgyalt 
egyszerű modell viszonylag jól közelíti a valóságos gravitációs erőteret.

A levezetett összefüggésekkel kiszámíthatjuk a Földtől távoli pontokban 
észlelhető gravitációs térerősséget is. A Hold távolságában pl. r = 384.403 km 
(3,844 • 108 m), melyet a (26)-ba helyettesítve: 

g(Ó =
3,982 1014 = 0,0027 ™ (29)

r=3,844-108

értéket kapunk, mely g földi értéknek csupán néhány ezrede.
Tévedések elkerülése érdekében kihangsúlyozzuk, hogy a (29) nem a Hold 

felszínén mérhető, a Hold saját tömegéből származó gravitációs térerősséget adja 
meg, (amely —mint ismeretes— a földi gravitációnak kb. egy hatoda), hanem a 
Föld által a Hold távolságában kialakított nehézségi gyorsulást fejezi ki.

A gravitációs térerősséget meghatározó tényezők. A (17) és (21) összefüg
gésekből kiolvasható, hogy a Föld által keltett gravitációs térerősség a Föld bel
sejében egyenesen arányos a Föld középpontjától mért távolsággal, a Föld átlag
sűrűségével és az univerzális gravitációs állandóval. A Föld felszíne felett a gra
vitációs térerősség a középponttól számított távolság négyzetével fordítottan ará
nyos.
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II. A FÖLD GÖMBHÉJAS SZERKEZETÉNEK HATÁSA A FÖLD 
GRAVITÁCIÓS ERŐTERÉRE

A föld gömbhéjas szerkezete

Földrengések terjedésének vizsgálata nyomán kiderült, hogy a Föld belseje 
nem homogén, hanem gömbhéjas szerkezetű. Belsejében három alapvetően kü
lönböző szféra különíthető el: a Föld szilárd kérge, köpenye és magja (ILI. ábra).

A Föld kérge a Föld felszí
nétől az un. Mohorovicic-felületig 
terjed. Jellemzője, hogy a Föld 
többi szférájához képest viszony
lag vékony és szilárd. Felső (un. 
szial nevű) része elsősorban szilí
ciumban és alumíniumban gazdag 
gránitos-, a mélyebben elhelyez
kedő (szimának nevezett) tarto
mányai pedig főképp szilíciumból 
és magnéziumból felépülő bazal- 
tos kőzetekből állnak.

A Föld köpenye (mely 
egyébként további övezetekre 
bontható) aMohorovicic-felületXöi 
a Gutenberg-Wiechert felületig 
terjed. Legfelső öve szilárd hal
mazállapotú ultrabázisos kőzetek
ből (peridotitokból) tevődik össze, 
mely alatt egy képlékeny zóna 
(un. asztenoszféra) helyezkedik

ILI. ábra. A Föld gömbhéjas szerkezete, és 
sűrűségének változása a Föld középpontjától 

mért távolság függvényében

kű mozgásait kialakító magma-áramlások.

el. Az asztenoszférában olvadnak 
meg a kontinensvándorlás során 
mélybe tolódó kéreglemezek, és 
ott zajlanak a litoszféra nagylépté-

A Föld magja egy nagy sűrűségű, roppant nagy nyomás alatt álló, valószínű
leg vasból és nikkelből álló, a valóságban kissé excentrikusán elhelyezkedő 
gömb. A földrengéshullámok terjedésének jellegzetességeiből arra lehet követ
keztetni, hogy felső szférája (az un. mag-külső) folyékony.

A Föld szféráinak (a gravitációs erőtér vizsgálata szempontjából lényeges) 
paraméterei a következők:

A Gutenberg-Wiechert felület 7^3471 km, a Mohorovicic-felület 
7^^=6250 km sugarú. A mag-belső pmb^Y!.300 kg/m3, a mag-külső pmk=^- 
12.000 kg/m3, a köpeny-belső pkh= 6.000 kg/m3, a köpeny-külső pedig
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/?^=4.000 kg/m3 sűrűséggel jellemezhető. A szima átlagosan psw=3.300 kg/m3, a 
sziál pedig p^ 2.600 kg/m3 sűrűségű.

Az alább bemutatásra kerülő modell segítségével megvizsgáljuk, hogy a 
Föld inhomogén szerkezete milyen hatással van gravitációs erőterére.

A gömbhéjas felépítésű Föld idealizált 
modellje

Tételezzük fel, hogy a Föld gömb
szimmetrikusán inhomogén, azaz magja 
és köpenye koncentrikusan helyezkedik el 
(II.2. ábra).

Az egyszerűség kedvéért modellünk
ben csak két szférát (köpenyt és magot) 
különítsünk el, azaz hanyagoljuk el az 
egyes tartományokon belüli "másodlagos" 
inhomogenitásokat. Hagyjuk figyelmen 
kívül a Föld mozgásaiból és a közeli égi
testek gravitációs hatásaiból adódó ano
máliákat, és képzeljük a Föld felületét si
ma, egyenletes felszínű, szabályos gömb
nek.

Adott mennyiségeknek vesszük az 
említett két szféra (RM és RF) sugarát, va
lamint a köpeny és a mag (pk, pm) átlag- 

II. 2. ábra. Az idealizált Föld szerke- sűrűségeit.
zete és sűrűségének változásai Keresendő a gravitációs térerősség 

(azaz a g nehézségi gyorsulás) a Föld középpontjától mért r távolság függvényé
ben.

Felhasználandó fizikai törvények, ismeretek

1. A homogén tömegeloszlású gömb gravitációs erőtere. Az első fejezet 
eredményei szerint egy RQ sugarú p0 sűrűségű homogén gömb g gravitációs tér
erősségének g abszolút értéke a gömb középpontjától mért távolság függvényé
ben

z x 4 g(r} = -KYPor,

4 R3
g(r) = -nyp0-^ 

3 r
ahol /=6,67• 10'11 Nm2/kg2 (II. 3. ábra).

ha r <R0 

ha r > Ro

(1)

(2)
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II. 3. Homogén anyageloszlású gömb 
gravitációs térerősségének változása 
a gömb középpontjától mért távolság 

függvényében

2. A szuperpozíció elve. Ha az Ml 
tömegű test a geometriai tér egy adott 
pontjában gL az M2 tömegű test pedig g2 
gravitációs térerősséget hoz létre, akkor 
az és tömegű testek egyidejű jelen
létekor kialakuló (eredő) gravitációs tér
erősség a g] és g2 térerősségek vektori 
összege.

Az inhomogén Föld gravitációs 
erőterének matematikai modellezése

Bontsuk fel a Földet egy RF sugarú 
Pk sűrűségű, és egy RM sugarú, pm~pk sű
rűségű tömör, homogén gömbre (II. 4. áb
ra).

Bebizonyítjuk, hogy e két, különbö
ző méretű és sűrűségű homogén gömböt
egymásra helyezve ugyanolyan tömegel

oszlást kapunk, mint az eredeti idealizált modellünkben.
A kis gömbön belül az anyag sűrűsége u.i. a két gömb sűrűségének összege, 

azaz peredéPk^^Pm-Pk^Pm^ ami megegyezik a Föld magjára vonatkozó sűrűség
gel. A Föld magján kívül viszont csak a nagy gömb "szolgáltat" tömeget, melynek 
sűrűsége (a köpeny sűrűségével egyező) pk.

II.4. ábra. Az inhomogén Föld felbontása homogén gömbökre
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Minthogy e két homogén gömb egyesítéséből nyert tömegeloszlás ugyano
lyan, mint az inhomogén modellföld tömegeloszlása, ezért (a szuperpozíció elve 
szerint) a homogén gömbök keltette gravitációs térerősségek összege megegyezik 
a keresett (inhomogén gömb által keltett) gravitációs térerősséggel.

II. 5. ábra. A kis- és a nagy homogén, valamint (a 
Földet modellező) inhomogén gömb gravitációs 
térerőssége Föld a középpontjától mért távolság 

függvényében

Az (1) ül. (2) egyenleteket alkalmazva a kisebbik homogén gömbre {Ro he
lyébe p0 helyébe (p^p^A helyettesítve) megkapjuk a kis gömb g} gravitá
ciós térerősségének abszolút értékét, középpontjától mért távolság függvényében:

^ÁPm ~Pk)r,

^Ápm-Pk)^,

ha Q<r<RM

ha Ry<r

(3)

(4)

A nagy gömb g^ térerősségének meghatározásához az (1) és (2) összefüggé
sekben Ro helyett Rp, po helyettpkírandó:
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g2^) =

4
^YPkr>

4 R3f 
3^Pk~±,

ha

ha

Q<r<RF,

RF <r.

(5)

(6)

Mármost a fent írottak értelmében az eredő gravitációs erőtér g^r) és g2(Ó 
összege. Az összegzéshez r értelmezési tartományát olyan intervallumokra kell 
osztani, melyeken belül mindkét függvény törésmentes (azaz egyenletük "egyet
len képlettel" megadható), és ezen intervallumokon belül képezzük g{ és g2 ösz- 
szegét (II. 5. ára):

4 
^YPkr,

geredö
4

’ 3^

4
3^

R^
(pm -Pk}-Jr + Pkr 

r
ÍPm ~ Pk ) + Pk Rp

ha 0<r<RM, (7)

ha RM<r<RF, (8)

ha RF<r. (9)

Következtetések

A térerősség számszerű vizsgálata. A levezetett összefüggések alkalmazása
ként határozzuk meg a gravitációs térerősség értékét a Föld belsejének néhány 
pontjában.

A Föld felszínén fellépő gravitációs térerősség (ahol r =RF =6,37-106 m):

3,99-1014 m
^“(6,37.10^’ s2'

A Föld felszíne alatt pl. 77=40 km mélységben (a szial kéregrész alsó tarto
mányában):

/ 7,06-1013 , < m
-H = /---------- :--------------Tv +1.27• 10^ ■ 6,33 ■ 106 = 9,8-
' (6,33-106-0,04-106) s2

A Gutenberg-Wiechert felületen, azaz a mag—köpeny (7?M=3,47-106 m su
garú) határán:

g(r)|r_^ = 2,96 • 10'6 • 3,47 • 106 = 10,3
s2

A köpenyben fellépő lokális gravitációs minimum (mely ^„=4,81406 m- 
nél jelentkezik):

g(r)|r.R = 2,96 ■ 10-6-3,47-106 = 10,3 £ 
min /
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m r^'ére^éS változásának kvalitatív vizsgálata. A g(r} függvényt megadó 
(7), (8) es (9) kifejezéseket számszerűsítve (es a II. 6. ábrán ábrázolva) az alábbi 
kifejezéshez jutunk. 7

2,96 -lO’6 -r, ha 0<r<3,47-106 m

ha 3,47 • 106 < r < 6,37 • 106 m

3,99-1014 
r1 ha 6,37-106m<r.

11.6. ábra. A gömbhéjas szerkezetű modell-föld 
gravitációs térerőssége

A II. 6. ábrán bemutatott 
diagramból a következőket 
olvashatjuk ki:
— a Föld középpontjában súly
talanság állapota uralkodik, 
mert ott g=0;
— a gravitációs térerősség a 
Föld középpontjától a mag fel
színéig lineárisan növekszik, és 
maximumát a mag felületénél éri 
el;
— a köpenyben a térerősség ele
inte csökken, majd egy mini- 
mális érték elérése után ismét 
növekedni kezd. A minimum 
r =Rmin~^$ 1 • 106 méternél van;
—a gravitációs térerősség a föld

felszínének közelében (a mélység függvényében) lassabban csökken, mint homo
gén modell-föld esetén: a köpenyben a térerősség (r függvényében) mindössze 
10%-os változást mutat, a szialo^ pedig csupán 3%-nyi g változása. Ennek kö
szönhetően a földkéregre vonatkozó számításokban (amint azt a további fejeze
tekben ki is használjuk) a nehézségi gyorsulás első közelítésben 9,81 m/s2-nek 
vehető;
—a Föld felszíne felett (ahol r>RF) a gravitációs térerősség ugyanúgy: a közép
ponttól mért távolság négyzetével fordított arányban változik, mint homogén mo
dell-föld esetén.
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III. A FÖLDFELSZÍN KIEMELKEDÉSEINEK HATÁSA A FÖLD 
GRAVITÁCIÓS ERŐTERÉRE

A földfelszín kiemelkedései, mint a gömb alakú Föld szimmetriasérülései

Az I. és II. fejezetben a Föld gravitációs erőterét azzal a feltételezéssel vizs
gáltuk, hogy a Föld geometriailag gömbszimmetrikus alakzat. A valódi Föld 
azonban a tenger szintje felé emelkedő szárazulatok (kontinensek, hegységek, 
fennsíkok) és a tengervízzel kitöltött mélyedések (óceáni és tengeri medencék) il
letve a szárazulatok mélyföldjei miatt már nem tekinthető egyenletes felületű 
gömbnek, hanem formája attól kissé eltér (III. 1. ábra). Felmerül a kérdés: vajon 
milyen mértékben módosítják ezek az aszimmetriák a tökéletes gömbnek feltéte
lezett Föld gravitációs erőterét?

III. 1. ábra. A Föld valódi 
alakjának aszimmetriáit ki

váltó felületi egyenetlenségek 
vázlata

E zavaró tényezők hatása célszerűen a geo
fizikából ismert gravitációs anomáliák módszeré
vel jellemezhető. Ennek lényege, hogy a kiemel
kedéseket (vagy bemélyedéseket) egy egyezmé
nyes szinttől (közép-gömbtől, ellipszoidtól vagy 
az un. geoidtól) mérve értelmezik, és megha
tározzák a tényleges gravitációs térerősség vala
mint az egyenetlenségektől mentes, idealizált 
Föld által létrehozott gravitációs térerősség kü
lönbségét. Ezt a különbséget nevezik gravitációs 
anomáliának. Jelen esetben az anomália alapjául 
szolgáló ideális Föld legyen gömb alakú, és belső 
szerkezetére is legyen jellemző a gömbszimmetri
kus (övszerű) felépítés.

A valódi Föld szimmetria-sérüléseit okozó 
kőzettömegek a Föld szimmetrikus részének tö

megei mellett viszonylag nem nagyok. Magasságuk (vagy mélységük) mindössze 
néhány kilométer, és horizontális kiterjedésük is lényegesen elmarad a Föld 
(gömbszimmetrikus részének) 6.370 kilométeres sugara mellett, ezért vizsgálatuk 
során érdemes kihasználni ezt a méretbeli különbséget.

A gravitációs anomáliák megismerésének nagy jelentősége van a Föld szer
kezetének feltárása szempontjából, mert pl. segítségükkel nyerhetünk információ
kat a földkéreg mélyén elhelyezkedő különböző kőzettestek geológiai felépítésé
ről, általuk adhatunk becslést a földkéreg várható kiemelkedéseinek vagy süllye
déseinek mértékére, valamint figyelembevételükkel pontosíthatjuk a mesterséges 
égitestek Föld körüli pályáját.

E fejezetben meghatározzuk, hogy mekkora a gravitációs térerősség ill. mi
lyen gravitációs anomália mutatkozik egy nagykiteijedésű (fennsíkszerű) kiemel
kedés tetején.
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Az egyenetlen felszínű Föld idealizált modellje

Bontsuk fel a valódi Földet úgy, hogy a gömbszimmetrikus modell-földről 
képzeletben "emeljük le" a kiemelkedéseket {III.2. ábra).

III. 2. ábra. A "valódi" Föld felbontása egy sima, egyenletes felületű alap
gömbre és a kiemelkedéseket megtestesítő lemezre

A szuperpozíció elve értelmében nem követünk el hibát, ha külön határoz
zuk meg az egyenletes felszínű, szimmetrikus gömb- és külön a kiemelkedést ké
pező lemez gravitációs térerősségét, majd vektoriális összeadásukkal álhtjuk elő 
a teljes gravitációs térerősséget.

A gömb alakú részről feltételezzük, hogy
nyugalomban van (se nem forog tengelye körül, 
se nem kering a Nap körül), felszíne sima (egyen
letes) és belső inhomogenitásai gömbszimmetri
kusak {III.3. ábra).

A vizsgált kiemelkedésről tételezzük fel, 
hogy horizontális kiterjedése {L) sokkal kisebb, 
mint a Föld RF sugara (azaz a kiemelkedés felszí
ne geometriailag síknak tekinthető). Magassága 
{H) legyen mindenütt ugyanakkora és egyben 
sokkal kisebb, mint horizontális kiterjedése, azaz

III. 3. ábra. A Föld gömbszim- a kiemelkedés modellünk szerint legyen egy vég- 
metrikus részének szerkezete télén kiterjedésű, állandó vastagságú lemez {III.4. 

ábra).
A geofizikában az ilyen testet Bouguer-le- 

weznek, az általa létrehozott gravitációs anomáliát Bouguer-anomáliának neve
zik.

Ismert adatoknak vesszük az egyenletes felszínű Föld sugarát 
(/?F=6370 km), tömegét (A7F=5,976-1024 kg), valamint a kiemelkedés magas
ságát (77=1-2 km) és sűrűségét {p =2.600 kg/m3).

Meghatározandó mind a gömb alakú, mind a lemez-szerű tömegek által kel
tett gravitációs térerősség egy, az egyenletes felszínű Föld feletti H magasságú 
pontban.
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Felhasználandó fizikai törvények, ismeretek

Ismertnek tekintjük (a n. fejezet eredményei alapján) a gömbszimmetrikus 
modell-föld gravitációs térerősségét, a gravitációs fluxus fogalmát, a gravitációs 
erő kiterjedt testekre is alkalmazható törvényét, a szuperpozíció elvét és a gravi
tációs erőtér szimmetria-tulajdonságait (melyeket részletesen az I. és H. fejeze
tekben ismertettünk).

III. 4. ábra. A földfelszíni kiemelkedés valóságos képe és idealizált modellje

Az egyenetlen felszínű Föld gravitációs erőterének matematikai vizsgálata

A ILfejezetben bebizonyítottuk, hogy a gömbszimmetrikus anyageloszlású, 
egyenletes felszínű modell-föld gravitációs térerősségét a

(1)

összefüggés szolgáltatja (ami megegyezik a pontszerű testek Newton-áltál mega
dott gravitációs térerősségével), ahol y az egyetemes gravitációs állandó 
(y=6,67-10’11 Nm2/kg2), r a Föld középpontjától mért távolság, MF a Föld töme
ge (^.=5,976-1024 kg).

Mivel jelen esetben g(f) értékét a Föld felszíne felett H magasságban elhe
lyezkedő pontra vonatkoztatva kívánjuk megadni, ezért az (1) összefüggésben r 
helyébe a Föld sugarának és a kiemelkedés magasságának összegét: r=RF+H-t 
kell helyettesíteni. így:

r=RF+H
mf

(Rf + HY
(2)

Az F-index arra utal, hogy a (2) az egyenletes felszínű modell-föld gravitáci
ós térerőssége.

A kiemelkedést modellező (Bouguer-) lemez gravitációs erőterének számítá
sánál sajnos nem lehet alkalmazni a gravitációs erő pontszerű testekre vonatkozó 
(1) képletét, hiszen e lemez végtelen kiterjedése folytán semmiféleképp sem kö
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zelíthető pontszerű alakzattal. Ezért erőterének meghatározásánál a gravitációs 
törvény kiterjedt testekre is érvényes alakjából kell kiindulnunk. (Az erőtér "meg
határozása" alatt az erővonalak rendszerében mutatkozó szabályszerűségek fel
tárását, és a gravitációs térerősség egy tetszőleges pontbeli értékének kiszámítá
sát értjük).

Első lépésben vizsgáljuk meg az erővonalak térbeli elhelyezkedésének tör
vényszerűségeit, felhasználva az erőtér szimmetria-tulajdonságait. (A gravitációs 
erőterek szimmetriáiról az I. fejezetben szóltunk).

A szimmetriák feltárásánál ill. kihasz
nálásánál arra támaszkodunk, hogy az erőte
ret létrehozó tömegek elhelyezkedésében 
megmutatkozó szimmetriák (azaz a perem- 
feltételek szimmetriái) átöröklődnek magára 
az erőtérre is. A Bouguer-lemez tükrözési 
szimmetriával rendelkezik minden, a lemez
re merőleges egyenesre és a lemez középvo
nalával egybeeső síkra vonatkozóan (III. 5. 
ábra), valamint eltolási szimmetriával a le
mez középvonalával párhuzamos eltolások
kal szemben.

Az első szimmetria-feltétel segítségével az erővonalak irányát határozhatjuk 
meg. Tételezzük fel, hogy az erővonalak nem merőlegesek a lemezre (III. 6. áb
ra).

III. 5. ábra. A Bouguer-lemez alap
vető (geometriai) szimmetriái

III.6. ábra. A Bouguer-lemez "hibásan feltételezett" erővonal-rendszere a 
lemezre merőleges egyenes körüli tükrözés előtt és után

Ha ez a feltételezésünk helyes lenne, akkor az erővonalrendszer nem lenne 
tükörszimmetrikus, mert tükrözés után az erővonalak nem esnének egybe tükrö
zés előtti helyzetükkel. A tükörszimmetria csak akkor állhat fenn, ha az erővona
lak merőlegesek a Bouguer-lemez felületére. (Ez egyébként abból is következik, 
hogy a lemez felületére helyezett testek nem mozdulnak el oldalirányba, tehát 
nincs a térerősségnek a felülettel párhuzamos komponense).
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A Bouguer-lemez másik (eltolási-) szimmetriája alapján az erővonalak sűrű
ségéről nyerhetünk ismereteket. Tegyük fel, hogy az erővonalak sűrűsége nem

egyenletes (III. 7. ábra). Ha ez a felté
telezésünk helyes lenne, akkor 
megsérülne az eltolási-szimmetria, 
mert az erővonal-rendszer (tetszőleges 
mértékű) eltolás esetén nem minden 
esetben lenne önmagával fedésbe 
hozható.

Következésképpen az erővonalak 
egymástól egyenlő távolságra vannak,
azaz sűrűségük állandó.

A Bouguer-lemez harmadik (a le
mez középvonalára vonatkozó tükör-) 
szimmetriája megköveteli, hogy két ol
dalán az erővonal-rendszer azonos 
szerkezetű: a lemezre merőleges és 
azonos sűrűségű legyen.

Az erővonal-rendszer szerkezeté
III. 7. ábra. A Bouguer-lemez "rosszul 

felrajzolt" erővonal-rendszere
nek ismeretében lehetőségünk nyílik a 
kiterjedt testekre vonatkozó gravitáci
ós törvény alkalmazására. Eszerint bár
mely zárt felületet átdöfő erővonalak

száma (azaz e zárt felületre számított O gravitációs fluxus) egyenesen arányos e 
felületen belül elhelyezkedő anyagok M tömegének algebrai összegével:

(3)

A fluxus számításának alapját szolgáló zárt felületnek célszerű olyan felüle
tet választani, amely esetében a fluxus viszonylag könnyen kiszámítható. Jelen 
esetben erre legalkalmasabb egy olyan henger, melynek tengelye merőleges a 
Bouguer-lemez síkjára, alap- és fedőlapja pedig a lemez középvonalához képest 
szimmetrikusan, attól x távolságra helyezkedik el (III.8. ábra).

E zárt felületre vett fluxus értelemszerűen három részből tevődik össze. Az 
első a henger alaplapjára számított fluxus (azaz az alaplapot döfő erővonalak szá
ma):

® Alap — gWAlap, (4)

ahol gB(x) a Bouguer-lemez által a lemez középvonalától x távolságban létreho
zott (gB) gravitációs térerősség abszolút értékét, TAlap pedig a henger alapterületét 
jelenti. A fluxus (4) -szerinti felírásánál kihasználtuk, hogy (az első szimmetria
feltételből következően) az erővonalak iránya merőleges az alaplap felületére, sű
rűségük pedig (ami arányos a gravitációs térerősséggel) az alaplap mentén ál
landó.
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III. 8. ábra. A Bouguer-lemezt harántoló, a gravitációs tör
vény alkalmazásához szükséges zárt felület elhelyezkedése

A zárt felületre számított fluxus második részét a henger palástját döfő erő
vonalak száma adja. A palástot azonban egyetlen egy erővonal sem metszi, hi
szen a henger alkotói párhuzamosak az erővonalakkal, ezért

®Palást=®- (5)

A teljes fluxus harmadik része a henger fedőlapját döfő erővonalak szá
mából adódik. Mivel a harmadik szimmetria-feltétel szerint az erővonal-sűrűség a 
lemez két oldalán azonos, ezért a gravitációs térerősség a henger fedőlapja men
tén is ugyanakkora, mint az alaplap mentén. Kihasználva, hogy egy henger alap
lapjának és fedőlapjának területe megegyezik, végül a fedőlapot döfő erővonalak 
számára

^Fedő SB^^Alap (6)

kifejezést nyerjük.
A zárt felületre vett teljes fluxus:

(T) — (T) -|_ (J) (71Alap ^Palast Fedő? \'J

mely a (4), (5) és (6) figyelembevételével 

0> = 2g5(x)7^. (8)

A (3) jobb oldalán álló kifejezésben a szóban forgó zárt felület belsejében 
található anyagok M össztömege szerepel. Jelen esetben ez az anyag a fent defini
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ált henger által a Bouguer-lemezből kimetszett korong. E korong alapterülete a 
henger alapterületével, magassága pedig a Bouguer-lemez H vastagságával egye
zik meg. Ismerve a Bouguer-lemez p sűrűségét e korong tömegét:

M = pHTAlap. (9)

A (8) és (9) kifejezéseket a (3)-ba helyettesítve:
^■SB^^^Alap^ P^^Alap (10)

egyenletet kapjuk gB(x)-re, mely rendezés után
gB(x) = 2^/p77 (11)

összefüggést szolgáltatja a Bouguer-lemez által létrehozott térerősségre (a lemez 
középvonalától mért x távolság függvényében).

A szuperpozíció elvét felhasználva a teljes (gr) gravitációs térerősséget az 
egyenletes felszínű (gömb alakú) modell-földre vonatkozó (g£) és a Bouguer-le- 
mezre vonatkozó (gő) térerősségek összegeként nyerjük:

Zt = £e+Zb> (12)
melynek abszolút értéke (figyelembe véve, hogy gy és gE párhuzamosak és egy
irányúak)

8t = ^ IRM+F^ + 2,rrpH- G3) 
+ H)

Végül a Ag gravitációs anomália a gTteljes és a gE egyenletes Földre számí
tott gravitációs térerősségek különbsége:

= <14)

A (12) figyelembevételével:

kg = gE + Zb-8e, (15)

ahonnan

Ag = gő, (16)

tehát a kiemelkedések által létrehozott gravitációs anomália:
&g = 2jvypH. (17)

Az eredmények földrajzi értékelése

Határozzuk meg számszerűen egy 77=1000 m magas fennsík tetején észlel
hető teljes gravitációs térerősséget és a gravitációs anomáliát. A már korábban 
rögzített számadatok felhasználásával a (13) összefüggés az alábbi módon szám
szerűsíthető:
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gT - 6,67—— + 2-3,14 ■ 6,67 10'11 -2,6-103-103 = 9,821^ 
(6,37-106 + 103) s2

A gravitációs anomália a (17) képlet alapján:

g = 2 • 3,14 • 6,67 • 1O’11 • 2,6 ■ 103 • 1O3 = 1,089 • 10'3^-.
s2

Látható, hogy Ag a teljes gravitációs térerősségnek mindössze egy tízezredé 
(azaz gy-nél négy nagyságrenddel kisebb). Ag egyenesen arányos a kiemelkedés 
H magasságával és kőzetanyagának p sűrűségével, de független a kiemelkedés 
horizontális kiterjedésétől (L-től).

A (11) kifejezés jobb oldalán az x-változó nem szerepel, tehát az egyenlet 
bal oldalán álló gB is független x-től. Más szavakkal kifejezve: a Bouguer-lemez 
által létrehozott gravitációs térerősség nagysága független attól, hogy a lemez fe
lületétől számított milyen távolságban (magasságban) kívánjuk értékét meghatá
rozni.

Ez a számszerű kiértékelés meggyőz minket arról, hogy a földfelszíni gravi
tációs térerősség 99,99% pontosság erejéig megegyezik a gömbszimmetrikus mo
dellre számított térerősséggel. Tehát a Föld globális gravitációs erőterének vizs
gálatakor jó közelítéssel figyelmen kívül hagyhatjuk a kiemelkedések hatását.

Más azonban a helyzet, ha célunk éppen a földfelszíni egyenetlenségek kel
tette gravitációs anomália tanulmányozása, hiszen akkor a Bouguer-lemez elha
nyagolása lényeges hibát jelentene.
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IV. A FÖLDKÉREG VERTIKÁLIS (EPIROGENETIKUS) MOZGÁSAIT 
KÍSÉRŐ GRAVITÁCIÓS ANOMÁLIÁK

A szárazulatképző mozgások áttekintése

Földrajzi környezetünkben számos jel utal arra, hogy a tenger szintje a szá
razulatok mai helyzetéhez képest régebben más volt, pontosabban mondva a szá
razulatok a tenger szintjéhez képest lassú, emelkedő ill. süllyedő (un. epirogene- 
tikus) mozgásokat végeztek ill. végeznek.

A geológiai kutatások e mozgásoknak számos nyomát feltárták. Ilyen nyo
mok pl. bizonyos tengeri üledékek szárazföldi előfordulásai, vagy a tenger pusztí
tó munkáját tanúsító abráziós formáknak (pl. abráziós barlangoknak) a tenger mai 
szintjéhez viszonyított kiemelt megjelenése. A tenger előrenyomulását tanúsítják 
a tengervízzel elöntött jégkorszaki gleccservölgyek (fjordok) is.

A szárazulatképző mozgások viszonylag gyorsak, a történelmi idők léptéké
vel is mérhetők lehetnek, amint azt pl. a Nápoly mellett található, római-kori Se- 
rapis-templom története is bizonyítja. E templom a középkorban víz alá került 
(felületét fúrókagylók támadták meg), majd később kiemelkedett (korabeli leírá
sok megemlékeznek róla), napjainkban pedig ismét tengervíz lepi. Hasonlókép
pen elsüllyedt (Rovinj közelében) a ma már 26 méterrel a tenger szintje alatt elhe
lyezkedő Cissa, valamint (Bretange partjainál) Ys városa.

Epirogenetikus mozgások napjainkban is folynak: geodéziai mérésekkel ki
mutatták, hogy pl. Svédország évente átlagosan lem-t emelkedik, Anglia pedig 
süllyed. Jelentősek a magyarországi mozgások is.

Ebben a fejezetben azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy milyen törvénysze
rűségek befolyásolják a földkéreg nagy szerkezeti egységeinek szárazulatképző 
mozgásait; milyen kapcsolat van e mozgások iránya, nagysága és az ott észlelhető 
gravitációs anomáliák között; és hogyan lehet megbecsülni e mozgások várható 
mértékét.

IV. 1. ábra. A földkéreg szerkezete és erőviszonyai Airy elmélete szerint
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Az epirogenetikus mozgásokat (Airy által megalapozott) izosztázia-elmélet 
nyomán a földkéregre ható erők egyensúlyának sérüléseivel hozhatjuk kapcsolat
ba. E szerint a földkéreg elemeinek egyensúlyát (ill. egyensúlyra való törekvését) 
Archimedes-törvénye határozza meg, éspedig azáltal, hogy a kisebb sűrűségű 
(szial anyagú) kőzetlemezek a nagyobb sűrűségű, képlékeny alakváltozásra képes 
szimában úsznak (IV. 1. ábra).

Izosztatikus egyensúly esetén a szial kéreglemez súlya egyenlő az általa ki
szorított szima súlyával (azaz a szima által kifejtett felhajtó erővel: 
Gsúly~  ̂Felhaj tó)’

Ha GSúly<FFelhajtó akkor a felhajtó erő felemeli a kéreglemezt, csökkentve a 
szial anyagú kéregdarab besüllyedő részének ("gyökerének") térfogatát. Ez nyil
vánvalóan maga után vonja a felhajtó erő csökkenését is (IV. 2. ábra). Az emelke
dés mindaddig tart, míg az erőegyensúly újból be nem áll.

Fordított helyzetben Gsúi  ̂Felhajtó- Ekkor a földkéreg besüllyedése ("gyö
kerének" térfogatnövelése) révén érhető el, hogy a felhajtó erő elegendően nagy 
legyen kompenzálásához.

IV 2. ábra. Az epirogenetikus mozgások sémája

Az egyensúly megbomlásának oka lehet pl. a földfelszín lepusztulása miatti 
súlycsökkenés, a szárazföldi jégelborítás következtében előálló túlterhelődés, 
vagy a jégkorszakban felhalmozódott jég eltűnésével járó tehermentesülés, stb. 
(Ez utóbbira vezethető vissza Skandinávia emelkedése).

Az Airy-féle izosztatikus földkéreg idealizált modellje

Az izosztázia vizsgálatának érdekében egyszerűsítsük a valóságot a IV. 3. 
ábrán vázolt módon.

E modell szerint a szima ideális folyadék (azaz érvényes benne Archimedes 
törvénye). A vertikális mozgásokat végző kéregdarab horizontális kiterjedése (L) 
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sokkal kisebb, mint a Föld (Rf) sugara (L«RF\ vastagsága pedig kiterjedése 
mellett elhanyagolható. Más szavakkal: a szóban forgó kéregdarabot tekintsük 
végtelen kiterjedésű síknak, és az általa elfoglalt területen hanyagoljuk el a Föld 
görbületét. Hagyjuk figyelmen kívül a tengervíznek és a szial anyagú óceáni ké
reglemeznek a felhajtóerőt növelő szerepét, azaz vegyük úgy, mintha a szima az 
óceánok területén a felszínig terjedne. (Ez a közelítés az izosztázia lényegének 
megértését nem érinti, viszont a matematikai modellezését áttekinthetőbbé teszi).

IV. 3. ábra. Az izosztatikus földkéreg idealizált modellje

Adott mennyiség a szial és a szima sűrűsége (pja=2.600kg/m3, 
/?JWJ=3.300 kg/m3), a Föld sugara és tömege (^=6,37-106 m, A^=5,976-1024 kg), 
az egyetemes gravitációs állandó (/^6,67-lO^NrrP/kg2) és a Föld felszíne köze
lében mérhető átlagos nehézségi gyorsulás (g=9,81m/s2).

Meghatározandó a kéreglemez felszínén észlelhető gravitációs anomália 
mind izosztatikus egyensúlyban lévő, mind labilis helyzetű kéreglemez esetére, 
továbbá számszerű kapcsolat keresendő a gravitációs anomália és a várható kie
melkedés (vagy süllyedés) között.

Felhasználandó fizikai törvények

1. A Bouguer-lemez gravitációs erőtere. A Bouguer-lemez olyan, egymással 
párhuzamos síkokkal határolt test, melynek vastagsága elenyészően kicsiny ho
rizontális kiterjedéséhez képest (matematikailag végtelen kiterjedésűnek tekinthe
tő). Az ilyen testek gravitációs térerősségét a lemezen kívül

(1)

összefüggéssel fejezhetjük ki, ahol p a Bouguer-lemez anyagának sűrűsége, H pe
dig a lemez vastagsága (lásd, a III. fejezetet).

2. A gömbszimmetrikus modell-föld gravitációs erőtere a gömbön kívül. A 
II. fejezetben bebizonyítottuk, hogy a gömbszimmetrikusán inhomogén (övszerű
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felépítésű, egyenletes felületű) modell-föld gravitációs erőtere a gömbön kívül o- 
lyan, mint egy ugyanolyan tömegű pontszerű testé, azaz az általa keltett gravitáci
ós térerősség:

g=y
MF 
r1 (2)

3. Archimedes-törvénye. Egy (ideális) folyadékba merülő testre ható felhaj
tóerő egyenlő a bemerülő rész térfogata által kiszorított folyadék súlyával.

4. A szuperpozíció elve. Ha.azMx tömegű test gb az M2 tömegű test g2 gra
vitációs térerősséget hoz létre, akkor a két test együttes jelenlétekor kialakuló 
gravitációs térerősség a gj és g2 vektorok összege.

Az izosztatikus anomáliák matematikai vizsgálata

A IV. 3. ábra szerint a vizsgált földkéregrész környezete inhomogén és a- 
szimmetrikus, tehát a gravitációs erőtér törvényeit közvetlenül csak nagyon körül
ményesen alkalmazhatnánk. E nehézség áthidalása érdekében bontsuk szét a 
Földet szimmetrikus és homogén testekre.

Első lépésben emeljük ki a szial anyagú kéregdarabot a szima anyagú kör
nyezetéből (IV. 4. a. ábra}. Ennek eredményeként a kéregdarab önmagában már 
homogén és szimmetrikus lesz, (azaz Bouguer-lemeznek tekinthető), de a Föld 
"maradék része" még inhomogén és aszimmetrikus, mert egy "medence" maradt a 
kiemelt rész helyén.

IV.4.a. ábra. A földkéreg inhomogenitástát okozó szial anyagú kéregdarab 
(képzeletbeli) kiemelése a Földből

A teljes gT gravitációs térerősséget a kiemelt rész által létrehozott g^, és az 
egyenetlen felületű Föld gF térerősségeinek összegeként nyerhetjük:

gr = + %f • (3)
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Második lépésként képzeletben "töltsük ki" a kiemelt kéregdarab helyét szi- 
ma anyagú kőzettel, hogy biztosítsuk homogenitását és szimmetriáját, de az így 
nyert egyenletes felszínű, gömbszimmetrikus szerkezetű modell-föld gf gravitá
ciós térerősségéből vonjuk le annak a lemeznek a gravitációs térerősségét, 
amellyel a kéregrész kiemelése után visszamaradt "medencét" kitöltöttük (ZK 4. b 
ábra).

IV. 4. b. ábra. A kiemelt szial kéregdarab helyének képzeletbeli kitöltése sima 
anyagú kőzetekkel

Tehát:

gF = gE~gM- (4)

Ennek megfelelően a teljes gravitációs térerősség:

gT =gE~gM +gF (5)

gE abszolút értékét a (2) alapján számíthatjuk. Mivel a térerősséget a kiemel
kedés tetején, azaz a Föld felszínétől magasságban keressük, ezért (r^Rp+H{ 
helyettesítéssel)

Se = _H = r-7 r2 • (6)
(Rp + HJ

(az £-index arra utal, hogy a (6)-által megadott térerősség az egyenletes felszínű, 
gömbszimmetrikus modell-földre vonatkozik).

gM egy Psm sűrűségű, H2 vastagságú Bouguer-lemez térerősségeként értel
mezhető, melynek abszolút értéke (az (1) alapján p=psm, H=H2 helyettesítéssel):

gM ^^ypsmH2. (7)

Végül gF egy psa sűrűségű, H]+H2 vastagságú Bouguer-lemez térerősségé
vel egyezik meg:

gp^nypsa (Hx + H2). (8)
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A (6), (7) és (8) kifejezéseket az (5)-be helyettesítve megkapjuk az inhomo
gén Föld teljes gravitációs erőterét (a vizsgált kiemelkedés tetejére vonatkozóan):

^ = 7;—+2 nypsa( H} + H2). (9)
(Rf + h.Y

Ha a szia! anyagú kéregrész nem okozott volna inhomogenitást, akkor a gra
vitációs térerősség Hr magasságában

lett volna, következésképp a gravitációs anomália (azaz a tényleges és az 
egyenletes felszínű modell-földek térerősségeinek különbsége):

kg = gF~gE- (11)

Figyelembe véve a (9) és (10) egyenleteket (rendezés után) az anomáliára
Ág = 27rypsmHi-27ry(psm-psa)H2 (12)

összefüggést nyerünk.
A (12) megadja a vizsgált kéregdarab tetején mérhető gravitációs anomáliát, 

de és H2 mennyiségeket még ismeretlenként tartalmazza. Meghatározásuk ér
dekében fel kell állítani egy újabb egyenletet, amit Archimedes-törvényéből tu
dunk levezetni.

Először vizsgáljuk azt az esetet, amikor a kéreglemez egyensúlyban van. Ar- 
chimedes-törvénye szerint a szimába besüllyedő kéregdarabra ható felhajtóerő:

FFelhajtó ~ Psm g ^sm 5 (12 )

ahol g az átlagos nehézségi gyorsulás a Föld felszíne közelében, pedig a ki
szorított szima térfogata. Ha /1-val jelöljük a szóban forgó kéregdarab alapterüle
tét, akkor 7sm egyszerűen meghatározható:

Vsm^H2A, (14)

tehát a felhajtóerő:
FFelhajtó — Psm g ^2 • (15)

A kéreglemez teljes súlya:
Gsúly — Psa g ^sa ■> (16)

ahol Vsa a szial kéreglemez teljes térfogata. Mivel a lemez vastagsága Hx+H2, 
ezért

^=(Hi + H2)A (17)

amit a (16)-ba helyettesítve:
Gsúly ~ Psa g(Hl + H2) A. (18)
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Az izosztatikus egyensúly feltétele G^és FFeihajtó erők egyenlősége, tehát 
PsmSH2 A = psa g(Hx + H^A, (19)

amiből H2A kifejezve eljutunk a és H2-t tartalmazó másik egyenlethez:

Ismerve psa és psm értékét (psa=2.600 kg/m3, ^^=3.300 kg/m3), a (20) szám
szerűsíthető:

„ 2.600 TT _ r
2 3.300-2.600 ~3,71 (21)

Megállapíthatjuk, hogy izosztatikus egyensúly esetén a szial kéreglemez 
földfelszín felé emelkedő részének magassága (ff) és a szimába besüllyedő rész 
mélysége (H^ között egyenes arányosság áll fenn.

Helyettesítsük ezután H2 (20)-által megadott formáját a gravitációs anomáli
át megadó (12) összefüggésbe:

Ag = 2ny(psa _Psm)~&L---- Hx + Psa If, (22)
Psm Psa

mely egyszerűsítések után:

Ag = 0 (23)

eredményre vezet. A (23) kifejezi, hogy izosztatikus egyensúly esetén a földfel
színi gravitációs anomália nulla.

IV. 5. ábra. Az izosztatikus egyensúlyi helyzetnél mélyebbre süllyedt (várhatóan 
kiemelkedő) kéreglemez helyzete

Második lépésben vizsgáljuk meg a gravitációs anomáliát labilis (emelkedő 
vagy süllyedő) kéregrészek felszínén. Legyen az idealizált modellben felvázolt 
szial anyagú kéregrész AH-val mélyebben, mint azt az egyensúlyi helyzete meg
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követelné, azaz az egyensúly beálltáig a kéreglemez AH-nyi emelkedése legyen 
várható (IV 5. ábra).

A Ag-re levezetett összefüggés továbbra is érvényes (hiszen abban nem 
használtuk fel az izosztatikus egyensúly feltételét), de a IV. 5. ábra jelöléseinek 
megfelelően a (12) képletbe Hí helyébe H/-ot, H2 helyébe pedig H2 -ot kell ír
nunk:

Ag — 2 ny\psa H^ — (psm — psa) H2 } - (24)

Nyilván Hi=Hi~MI, és H2=H2+HH (lásd a IV. 5. ábrát), tehát
Ag = 2^^[Hí - AH] -{p^ -+ AH]}. (25)

Felbontva a szögletes zárójeleket:
Ag — 2 ny{psa Hí—psa kH — {p^ — psa) H2 + (psm - psa) A/f}. (26)

Ha a fenti egyenletbe beírjuk H2 (20)-ban megadott kifejezését, akkor az 
egyenletrendezés során mind Hí mind H2 kiesik, és csupán AH marad a képlet
ben:

&g = -2xyPsm&H. (27)

Kiderült tehát, hogy a gravitációs anomália egyenesen arányos a várható ki
emelkedés mértékével. Végül a (27)-ből AH-t kifejezve:

AH =----- (28)
2^/A™

kapcsolatot találunk a földfelszínen mérhető gravitációs anomália és az izosztati
kus egyensúlyi helyzet eléréséig bekövetkező várható emelkedés (vagy süllyedés) 
között.

A matematikai modellezés eredményeinek földrajzi értelmezése

Becsüljük meg az (izosztatikus) gravitációs anomáliák nagyságredjét. Ha pl. 
a várható kiemelkedés AH=1000 m, akkor:

Ag = -2 • 3,14 • 6,67 • 10’11 -3.300 ■ 1000 = 1,37 • 10’3
s2

ami a földfelszíni átlagos nehézségi gyorsulásnak mindössze egy tízezredé.
Bár ez az érték a g£=9,81 m/s2-hez képest kicsiny, a geofizikában használa

tos műszerekkel mégis érzékelhető. Az anomália mérése (elvileg) úgy történik, 
hogy graviméterrel meghatározzák a teljes (gT) gravitációs térerősséget, és levon
ják belőle az egyenletes felületű, inhomogenitásoktól mentes modell-földre számí
tott (gE) térerősséget. Ag ismeretében megítélhető a vizsgált terület izosztatikus 
egyensúlyának kérdése.

Ha pl. a mérések eredményeképpen valahol Ag= -3-10'4 m/s2 anomália adó
dott, akkor e területen várhatóan (a (28) szerint)
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AH =
________ -3-IQ-4________  

2-3,14-6,67-10'11 -3-300
= 217m

emelkedés fog bekövetkezni.
A (28) alapján az alábbi következtetések tehetők.
Az izosztatikus gravitációs anomália egyenesen arányos a várható kiemelke

déssel (IV.6. ábra), és független az epirogenetikus mozgást végző kéreglemez 
összvastagságától (azaz a Hx+H2 összegtől), valamint a kéreglemez területétől. 
Az arányossági tényező az egyetemes gravitációs állandó (/) és a szima (p^) sű
rűségének szorzatából tevődik össze. Izosztatikus egyensúly esetén az anomália 
nulla.

A szárazulatképző mozgás várható iránya Ag előjelétől függ. Ha az anomália
negatív (Ag<0), akkor a (28) szerint

IV. 6. ábra. A várható izosztatikus 
kiemelkedés és a pozitív gravitációs 

anomália közötti kapcsolat

AH>0, tehát a kéregdarab mélyebben 
van, mint azt az egyensúly megkövetel
né (IV. 5. ábra). A felhajtó erő ilyenkor 
nagyobb, mint ami elegendő lenne 
^súiy egyensúlyozásához, tehát a ké
regdarab az egyensúlyi helyzetének el
érése érdekében emelkedni fog.

Ha az anomália pozitív (Ag>0), 
akkor a (28) szerint &H<Q, tehát H2* 
kisebb, mint az az egyensúly biztosítá
sához szükséges lenne. Emiatt epiroge
netikus süllyedés várható.

A (28) egyenlet földrajzi jelentő
sége nagy, mert bizonyítja, hogy egyetlen anomália-méréssel meghatározható va
lamely terület (esetleg csak évmilliók alatt) bekövetkező várható mozgásának
nagysága.

Befejezésül megemlítjük, hogy a gravitációs anomáliák "igazi" kiértékelése 
során a fent levezetett összefüggéseknél sokkal bonyolultabb képletekkel dolgoz
nak, mert figyelembe veszik azokat az tényezőket, melyeket az idealizálás során 
elhanyagoltunk. Az eltérés Ag és AH kapcsolatában számszerű eltérésekhez vezet 
ugyan, de a tárgyalt elméleti modellezés menetének lényegét nem érinti.
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V. LAKKOLITOK LEHŰLÉSÉNEK FOLYAMATA

A lakkolitok előfordulása és általános jellemzése

Lakkolit alatt a Föld mélyéből felnyomuló, de a földfelszínt el nem érő mag
ma egyik megszilárdulási formáját értjük.

A viszonylag nagy mélységben, nagy kőzettömeget képező, szabálytalan 
alakban megszilárduló magmát batolitnak nevezzük, ha pedig kitelj edése kisebb, 
tömzsként azonosítjuk. Amennyiben a feltörő képlékeny kőzetanyag szétfeszíti a 
környező kőzeteket és a külszín közelében lepényszerűen szétterülve hűl le, ak
kor lakkolitról beszélünk (K7. ábra).

V.l. ábra. A lakkolitok kialakulásának  folyamata

A lakkolitok kialakulása a képlékeny magma feláramlásával kezdődik (mag
más intrúzió), majd a befoglaló kőzetrétegek közötti szétterüléssel folytatódik, 
végül a kialakult kőzetlepény lehűlésével zárul. A lehűlés azért mehet végbe, mert 
a felszabaduló hőt a fedőkőzet a külszín felé el tudja vezetni. E hő kétféle for
rásból táplálkozik. Egyik a magma megszilárdulása (kristályosodása) közben fel
szabaduló, un. fázisátalakulási hő, másik a lakkolit hőmérsékletének csökkenése 
során eltávozó (fölös) termikus belső energia.

A lehűlés sebessége jelentős mértékben befolyásolja megszilárdulás során 
keletkező kőzetek ásvány- és kőzettani szerkezetét, valamint mechanikai- és 
egyéb fizikai tulajdonságait, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni a kihűlés 
folyamatát.

Egy lakkolit lehűlését nyilvánvalóan befolyásolja hőtároló képessége (men
nél nagyobb a hökapacitása, annál lassabban adja le belső energiáját) és fedőkő- 
zeteinek hövezetőképessége (mennél több termikus energiát tud a fedőréteg idő
egység alatt önmagán átengedni, annál rövidebb idő alatt süllyed le a lakkolit hő
mérséklete a külszínire).

E fejezetben megfogalmazzuk a lehűlő lakkolit elméleti modelljét, és megha
tározzuk azt a T(t) függvényt, amely kapcsolatot teremt a lakkolit T hőmérséklete 
és a lehűlés kezdetétől számított t idő között.
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A lehűlő lakkolit idealizált modellje

Az általunk vizsgált lakkolit domborulatának (az V.2. ábrán bemutatott) R 
sugara legyen sokkal nagyobb, mint horizontális D kiterjedése (azaz legyen 
R»D}.

V.2. ábra. A vizsgált lakkolit alakja és fő méretei

Következésképp lakkolitunk jól közelíthető egy (alulról és felülről sík felüle
tekkel határolt) lapos lepénnyel (K3. ábra}.

Modellünkben mind a fedőkőzet mind pedig a lakkolit alkosson egy-egy 
viszonylag vékony, állandó vastagságú, termikus szempontból homogén réteget

V.3. ábra. Az idealizált lakkolit alakja és méretei

(Azaz Hf«D, Hl«D, és a lakkolit fajhője (c) ill. a fedő hővezetési együtthatója 
(2) pedig állandó). Tételezzük fel, hogy a hőmérséklet a lakkoliton belül térben 
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nem változik (így T csak az idő függvénye). A lehűlés folyamata (a tapasztalattal 
egyezően) legyen olyan lassú (un. kvázistacionárius folyamat), hogy a fedőkőzet 
állandóan el tudja szállítani a lakkolitban felszabaduló hőt. A fedü külszíni 
oldalának hőmérsékletéről tételezzük fel, hogy értéke állandóan 0°C.

A folyamat mozgató rugójaként csak a hőmérséklet-csökkenéssel együttjáró 
belső energia változást vegyük számításba, tehát tekintsünk el a kristályosodási 
folyamatok során felszabaduló belső energiától. Hagyjuk figyelmen kívül a még 
olvadt állapotú anyagban lejátszódó, a lehűlés sebességét esetleg módosító kon- 
vekciós magmaáramlási folyamatokat is.

Ismert mennyiségek: a lakkolit vastagsága (Hf), kezdeti hőmérséklete (To), 
fajhője (c) és sűrűsége (p), valamint a fedőkőzet vastagsága (Hfg hővezetési 
együtthatója (2) és felszíni hőmérséklete (0°).

Keresett mennyiségek', a lakkolit hőmérséklete (7) egy tetszőleges t időpilla
natban, valamint a lakkolit lehűlésének karakterisztikus ideje (t) és a lehűlés 
kezdeti sebessége (T).

Felhasználandó fizikai törvények

1. A hővezetés törvénye egydimenziós, stacionárius folyamatokra. Ha egy 
állandó keresztmetszetű oszlop mentén (tengelyével párhuzamosan) hő áramlik, 
akkor ezen oszlop bármely, a hőáram irányára merőleges keresztmetszetének 
egységnyi felületén, egységnyi idő alatt áthaladt hő mennyisége (un. 
hőáramsürűsége} egyenesen arányos az oszlop végein mérhető Ta és Tb 
hőmérsékletek különbségével

T - T
q = (1)

ri

ahol q a hőáramsűrűség; 2 az illető anyag hő vezetési együtthatója. (A hő a Tb hő
mérsékletű oldal felől áramlik a Ta hőmérsékletű felé, ha Tb >Ta).

2. A leadott hő meghatározása. Ha egy M tömegű To hőmérsékletű test I\ 
hőmérsékletűre hűl le (és közben rajta külső vagy belső erők munkát nem végez
tek), akkor belső energiájának AU megváltozása egyenlő a leadott hővel, mely 
egyenesen arányos e test tömegével és hőmérsékletének csökkenésével:

Al/ = cAífc-2i), (2)

ahol c az anyag fajhője.
3. A hőátadás törvénye két termodinamikai rendszer között. Ha egy test bel

ső energiája csökken, akkor ez csak úgy lehetséges, hogy a fölös energiáját kör
nyezete felveszi vagy elszállítja. Azaz a test által időegység alatt leadott hő (Qie) 
egyenlő a testből (ugyanazon idő alatt) elszállított hővel (2e/):

&=&■ p)

40



A lakkolitok lehűlésének matematikai modellezése

A fent megfogalmazott törvények alkalmazásának érdekében képzeletben 
vágjunk ki a teljes rétegsorból egy (általunk tetszőlegesen megválasztott) A alap
területű oszlopot (74. ábra), és alkalmazzuk alsó (a lakkolit anyagából álló) ré
szére a belső energia változásának képletét, a felső (a fedőkőzetet magába fog
laló) szakaszára pedig a hővezetés törvényét.

7.4. ábra. A lakkolitos rétegsorból (képzeletben) kivágott oszlop térbe
li vázlata ill. függőleges metszete a folyamat kezdeti (t=0) és egy Ai 

idővel későbbi időpontra vonatkozólag

Jelölje To a lakkolit hőmérsékletét a t=0 időpillanatban, pedig valamely 
igen rövid At idővel később (7.4. ábra). A lakkolit belső energiájának A/ idő alatt 
bekövetkezett csökkenése:

AU =cML(T0-Tf),

ahol Ml a lakkolitból kivágott oszlop tömege. ML a lakkolit p sűrűségének, a 
lakkolit-oszlop magasságának (Hf} és A keresztmetszetének ismeretében megha
tározható:

ML=pHLA,

melyet a (4)-be visszahelyettesítve:

AU = cpHLA(To-Tí).

(5)

(6)

Mivel eltekintettünk a kristályosodás során felszabaduló hőtől, ezért a teljes 
Qíe leadott hő AtT-val egyenlő.

A fedőkőzetből kimetszett oszlopon At idő alatt átszállított energia egyene
sen arányos a hőáramsűrűséggel, az oszlop A keresztmetszetével és az eltelt (At) 
idővel. A hőáramsűrűség (l)-szerinti összefiiggésébe Tb helyére az oszlop alsó

41



(melegebb) végén észlelhető (To), Ta helyére pedig a külszíni (71=0°C) hőmérsék
let helyettesítve, és az oszlop magasságát /í^-nek véve:

Mivel q "csak" az egységnyi idő alatt, egységnyi felületen áthaladó hőt adja meg, 
ezért a Az idő alatt, az A felületen elvezetett Qeihő AZ-szer több:

Qel = qAM. (8)

A (7) kifejezést a (8)-ba helyettesítve:

(?)

A hőátadás törvényének értelmében Qi=Qeb ami a (6) és a (9) egyenlőségét 
követeli meg, és a

cpHLA(To-T^XT„^-
nF

(10)

egyismeretlenes egyenletet szolgáltatja Trre nézve. Kifejezve belőle ^-et, elemi 
matematikai átalakítások után:

7] = t; i- ------------ A/
cpHLHF

(11)

A (11) kapcsolatot teremt a lehűlő lakkolit hőmérséklete és a lehűlés ideje 
között, feltéve, hogy az eltelt Az idő igen rövid (matematikai szóhasználattal: infi-

KJ. ábra. A {0,t} véges időintervallum 
előállítása sok kicsiny időszakok összegeként

nitezimálisan kicsiny, azaz 
Az->0). Ha a lakkolit hőmérsékle
tét hosszú (matematikai értelem
ben véges) t időtartam elteltével 
kívánjuk meghatározni, akkor a 
{0, t} időintervallumot sok apró, 
AZ hosszúságú szakaszra kell bon
tani, és a (10)-et lépésről lépésre 
alkalmazva, egyik szakaszból a 
másikba haladva, kell eljutni a t 
időpillanatban mérhető T(t) hő
mérséklethez.

Jelölje Zi a z=0 kezdőpillanat
tól 1-AZ-vel, Z2 a 2-Az, Z3 a 3-Az stb. 
eltelt időt (K5. ábra}, és To a 
kezdő pillanatban, a zb T2 a z2,

T3 a t3 stb. időpillanatokban mérhető hőmérsékletet. Ha N részre osztottuk a (0, t) 
intervallumot, akkor nyilván t^t.
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7\ a (11) összefüggés révén már ismertnek tekinthető. T2 meghatározásához 
szintén felhasználható a (11) azzal a különbséggel, hogy T\ helyébe T2, To helyé
be pedig Ty helyettesítendő:

^-et a (1 l)-ből a (12)-be helyettesítve:

(13)

ami értelemszerűen átírható

Ti -------------AZ
cpHLHF

(14)

formába. Ugyanezt a procedúrát többször megismételve (a részletek mellőzésé
vel):

(15)

= T o ------------ Aí
cpHLHF

(16)

összefüggéseket kapjuk 73, stb. hőmérsékletekre. E rekurziós formula 
folytatásával az N-edik időpillanatra vonatkozó kőzethőmérséklet:

Tn -------------AZ
cpHLHF

(17)

A (17) alapján sejthető, hogy a T az idő múlásával valószínűleg ex
ponenciálisan változik, mert mennél hosszabb a {0, t} időtartam, annál nagyobb 
az osztáspontok N száma, márpedig N egy matematikai kifejezés kitevőjében 
foglal helyet. Annak érdekében hogy e sejtés igaz voltát belássuk, végezzük el a 
következő matematikai átalakításokat.

Induljunk ki abból, hogy az osztáspontok száma

N = ± (18)
A/

ahonnan

t
~N’ (19)
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amit a (17)-be helyettesítve

(20)

Fentebb kikötöttük, hogy Ar legyen nagyon kicsiny. Mennél kisebb Az, annál 
nagyobb V. Ha Az minden határon túl csökken ("tart nullához"), akkor N minden 
határon túl növekszik ("tart végtelenhez"). Vizsgáljuk meg, hogyan változik TN 
értéke akkor, ha N egyre nagyobbá válik. Ahhoz hogy ezt megtehessük, rendez
zük át a (20)-at úgy, hogy az V-et tartalmazó kifejezés elkülönüljön a többitől. 
Ennek érdekében vezessük be a (20) szögletes zárójelében található viszonylag 
bonyolult kifejezés helyett a

2 t 1 
cpHLHF N n (21)

jelölést, ahonnan V-et kifejezve

N = -n—„ 
cpHLHF (22)

összefüggést nyerjük. (Természetesen V-nel együtt n számértéke is minden hatá
ron túl növekszik, csupán előjele negatív.)

Helyettesítsük a (2 l)-et a (20) szögletes zárójeles kifejezésébe, a (22)-t pe
dig a (20) kitevőjébe, így

cpH^
(23)

Alkalmazzuk a hatványozásra vonatkozó abc^(abf azonosságot úgy, hogy a 
legyen egyenlő a szögletes zárójelben lévő kifejezéssel, b pedig n-nel. Ekkor:

2 -------------1 
cpHF Hl

(24)

A (24) hatványkitevős formulának csak az alapja tartalmazza n-et. Vizsgál
juk meg a szögletes zárójelében álló mennyiség számértékét n egyre nagyobb (de 
negatív) értékei (azaz a {0, t}intervallum egyre "finomabb" felosztása) mellett.

K7. táblázat. Az kifejezés értékei n függvényében

n -10 -100 -1000 -10.000 -100.000 ... -OO

< n)

n
2,8679 2,7319 2,7196 2,7184 2,7182 ... e

11 ”= 1+1
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Látható (de be is bizonyítható), hogy az kifejezés értéke n növekvő

(negatív) értékei mellett nem növekszik minden határon túl, hanem egy véges és 
létező számhoz, a természetes alapú logaritmus alapszámához, az un. e-hez tart. 
e=2,71821828... Tehát

—> e, ha n —> -oo (25)

Ha n ill. N, azaz az osztáspontok száma egyre nagyobb, akkor jegyre pontosab
ban adja a í-időpillanatban mérhető T(f hőmérsékletet, és A-xx) esetén T^T^y 
hez. Ennek megfelelően (e határátmenetet követően) a lakkolit hőmérsékletére

T(t) = Toe (26)

összefüggést nyerjük.
A (26) a lehűlés folyamatának számos tulajdonságára rávilágít, amit alább 

részletesebben megvizsgálunk.

A matematikai modellezés eredményeiből levonható következtetések

A lehűlés folyamatának vizsgálata
A lakkolit hőmérsékletének egyenletét grafikusan ábrázolva az V.6. ábrához 

jutunk. Szerkesztésénél a következő (reális) adatokkal számoltunk: a lakkolit 
kezdeti hőmérséklete: To=700 °C, fajhője: c=896 J/kg°C, vastagsága: H;=500 m. 
A fedőkőzet hővezetési együtthatója: 2=1,7 W/m°C, vastagsága: /fF=1000m, 
sűrűsége p =2.600 kg/m3. A hőmérséklet—idő függvény ezekkel az adatokkal:

?(í) = 700-e-1,4-1012-í, (27)

ahol t másodpercekben értendő. Ha az időt években fejezzük ki, akkor

T(t) = 700 (28)

A lehűlés időbeli alakulásának szemléltetése érdekében a (28) függvényt 
táblázatosán is ismertetjük:

V.2. táblázat. Egy lakkolit hőmérséklete az idő függvényében a (28) szerint

t 0 100 20 50 100 ezer év
T 700 442 278 70 7 °C

A táblázatból kiolvasható, hogy egy lakkolit kb. 100.000 év alatt hűl le 
normál külszíni hőmérsékletre. Az V.6. ábra pedig arról tájékoztat, hogy hő-
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mérséklete a T=0° C értéket soha sem éri el, csupán egyre jobban (aszimptotiku-

V.6. ábra. A lakkolitok hőmérsékletének 
változása az idő függvényében

san) közelíti.
Mint ismeretes, az ex

ponenciális függvények ér
tékkészlete mindig pozitív, 
igy (26) arról is számot ad, 
hogy a lakkolitok hőmérsék
lete nem lehet nullánál ki
sebb, (azaz a külszíni hőmér
sékletnél alacsonyabb).

A lakkolitok lehűlési fo
lyamatának további, a (26)- 
ból levezethető jellemzője az 
un. kezdeti lehűlési sebesség 
és a lehűlés karakterisztikus 
ideje.

A lakkolitok hőmérséklet-csökkenésének kezdeti sebessége
A hőmérsékletcsökkenés t sebességét az időegységre eső hőmérséklet

változásként értelmezzük, mely geometriailag a T(f) függvény érintőjének mere
dekségeként szemléltethető (E 7. ábra).

Az 7.7. ábrán berajzolt háromszög alapján a kezdeti lehűlési sebesség:

T0~ft = (29)

T/-et a (11 )-ből a (29)-be helyettesítve

Aí
2 

cpHLHF
(30)

Felbontva a szögletes zárójelet zárójelet, elvégezve a lehetséges egyszerűsí
téseket végül a

(31)

összefüggést nyerjük.
A (31)-ből kiolvashatjuk, hogy a lakkolitok hőmérsékletének csökkenési se

bessége egyenesen arányos a fedőkőzet (2) hővetetési együtthatójával (azaz men
nél jobban vezeti a fedőkőzet a hőt, annál gyorsabban képes elszállítani a lakkolit 
fölös belső energiáját).

t egyenesen arányos a lakkolitok kezdeti hőmérsékletével is, tehát a mele
gebb magmatestek időegység alatt több hőt adnak le.
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K 7. ábra. A kezdeti lehűlési sebesség 
(?) geometriai szemléltetése (t = tg a)

T fordítottan arányos a fedőkőzet vastagságával ami a tapasztalattal 
egyezően azt mutatja, hogy a nagyobb 
mélységben megszilárduló lakkolitok 
lassabban hűlnek le.

T fordítottan arányos a lakkolitok 
fajhőjével (c-vel) is. Mivel a fajhő az 
egységnyi hőmérsékletcsökkenés eléré
séhez szükséges hőelvonással arányos, 
ezért a (31) kifejezi, hogy egy nagyobb 
hőtároló-képességű (azaz nagyobb faj- 
hőjű) kőzettömeg hőmérsékletének 
ugyanolyan mértékű csökkenéséhez 
hosszabb időre van szükség.

t számszerű becsléséhez használ
juk fel a (31)-ban szereplő paraméterek

fentebb megadott számértékeit (A=l,7 W/m°C, To=700o C, c=896J/kg°C, 
p =2.600 kg/m3, HL=5W m, 17^=1000 m):

1,7 
890-2,600-500-1,000

°C 700 = l,2-10'9—. 
s

Mivel ez érzékelhetetlenül kicsiny mennyiség, fejezzük ki a lehűlési sebes
séget ezer években: T=32 °C/ezer év. Tehát egy kezdetben To=7Q0 °C hőmér
sékletű lakkolit ezer év alatt mindössze 32°C-t hűl.

A lehűlés karakterisztikus ideje
Karakterisztikus idő alatt azt a t időtartamot

T

V.8. ábra. A lehűlés karakterisztikus 
idejének (r) geometriai szemléltetése

értjük, amely alatt a lakkolit 
teljesen lehűlne 0 °C-ra, ha a lehűlés 
sebessége állandó lenne, azaz a T(t) 
függvény grafikonját kezdeti (/=0 idő
pillanathoz tartozó) érintő egyenesével 
helyettesíthetnénk (K 7. ábra}.

Az V 8. ábrán látható háromszög 
alapján

tga=^, (32)
T

?tzV.7. ábra szerint pedig

tg a =77 (33)

A (32) és (33) egyenleteket 
egyenlővé téve és tA kifejezve
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T
T =----

T *0
(34)

Ha t helyébe beírjuk a (31) kifejezést, akkor a lehűlés karakterisztikus 
idejére

(35)
Á

50000-1

40000-

30000-

20000-

10000-

év
Hf

500 m

400 m

300m

200m

Hl
0 1000 2000 m

V.9. ábra. A lakkolitok lehűlésének karakte
risztikus ideje (x) a lakkolit vastagságának 
(Hí) függvényében, a fedőkőzet vastagságá

nak különböző értékei (HF) mellett

összefüggést nyerjük, mely szám
értéke a fenti példa esetében

896-2.600
T 1,7 •500-1.000 =

0
= 6,8- 10ns = 21.641 év.

A (35) szerint a lehűlés ka
rakterisztikus ideje csak a kőzet- 
viszonyoktól (2, c, p, Hl, Hf 
paraméterek értékeitől) függ, a 
kezdeti hőmérséklettől pedig füg
getlen. Mivel 2, c és p a kü
lönböző kőzetek esetében nem tér
el jelentősen a fent megadott érté

kektől, ezért kimondhatjuk, hogy t értékét alapvetően a fedőkőzet és a lakkolit 
vastagsága határozza meg (Z9. ábra).
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VI. A MÉLYTENGERI HULLÁMOK TERJEDÉSI SEBESSÉGE ÉS 
HULLÁMHOSSZA

A tengerhullámzás földrajzi jelentőségének áttekintése

Földrajzi környezetünk kialakításában központi szerepet játszik a tenger 
munkája, amely elsősorban a hullámzás révén fejti ki hatását.

A mélytengeri hullámok szállítják el a viharok által a víznek átadott mozgási 
energiát. A hullámok eljutva a partokig, pusztító hatásukkal kialakítják az abrázi- 
ós formákat: barlangokat, sziklatornyokat, ill. építő munkájukkal létrehozzák a 
partmenti dűnéket, turzásokat, lidókat stb. A hullámzás akadályozza meg a folyók 
által szállított hordalék leülepedését is.

A tengervíz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai szintén összefüggnek a 
hullámzással, mert a hullámok átkeverik a tenger felső (kb. 200 méter vastag) tar
tományát, egyenletessé téve a tengervíz hőmérsékletét és sókoncentrációját, vala
mint megnövelik az élővilág számára alapvetően fontos oxigéntartalmát.

Érdemes szólni társadalomföldrajzi jelentőségéről is, hiszen a hullámzás 
egyebek között befolyásolja a nyílt tengeri hajózás feltételeit és a tenger kincsei
nek kiaknázási lehetőségeit is.

A továbbiakban tekintsük át a szél által keltett hullámok keletkezésének, ki
bontakozásának és lecsillapodásának főbb szakaszait.

Induljunk ki egy tartósan szélcsendes állapotból, azaz kezdetben legyen a 
tenger víztükre nyugalomban.

Amikor megindul a légmozgás és a szél és sebessége eléri a 0,3 m/s kritikus 
értéket, akkor a víz fodrozódni kezd, és felületén zárt foltokban apró, un. kapillá
ris hullámok jelennek meg (1. ábra).

VI. 1. ábra. A kialakuló hullámok kezdeti formái: a 
kapilláris hullámok

A kis sebességeknél jó közelítéssel összenyomhatatlannak tekinthető levegő 
a kontinuitási (tömegmegmaradási) tétel értelmében a hullámhegyek felett fel
gyorsul, a hullámvölgyekben pedig lelassul (VI.2.a. ábra). Mivel a Bemoulli- 
egyenlet értelmében az áramló folyadékokban és gázokban (jelen esetben a 
levegőben) a nyomás a nagyobb sebességű helyeken lecsökken, a kis sebességű 
szakaszokon pedig megnő (VI.2.b. ábra), ezért a hullámhegyek felett szívó, a
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hullámvölgyekben nyomó hatás jön létre (VI. 2.c. ábra). E folyamat eredménye
képpen a hullámok amplitúdója fokozatosan növekszik.

PfA^Py^

~ ~ '-7~ '

c) A-nál szívás
B-nél nyomás

VI.2. ábra. A szélsebesség (a), a légnyomás (b) és a vízfelszínre ható szívó- Hl. 
nyomóerők alakulása (c) a hullámhegyek és hullámvölgyek felett a hullámok 

kialakulásának időszakában

A szélsebesség további erősödésével (viharossá alakulásával) a különféle 
amplitúdójú, hosszúságú és teijedési sebességű hullámok hullámhegye összeadó
dik ill. kivonódik (interferálódik), ami rendkívül változatos, szabálytalan, állandó
an mozgásban lévő vízfelszínt eredményez (VI. 3. ábra).

VI.3. ábra. A tenger sokféle hullámból összetevődő szabálytalan felszíne kifejlett 
vihar idején

Ha a hullámhegyek meredeksége egy bizonyos értéket elér, akkor a hullám 
instabillá válik, és a hullámhegy teteje "leomlik" vagy a szél átbuktatja. A lezúdu
ló víztömeg fehéren habzik, amit hullámtaraj zásnak neveznek (VIA. ábra).

50



Szélcsend beálltával a rövidebb hullámok fokozatosan lecsillapodnak, míg a

VI. 4. ábra. A hullámtarajzás

hosszabbak viszonylag stabil kép
ződményként a vihar helyétől szá
mítva több ezer kilométerre (un. 
lógó hullámként) eltávolodhatnak.

A mélytengeri hullámokkal 
kapcsolatban e fejezetben arra a 
kérdésre keressük a választ, hogy 
milyen sebességgel haladnak az 
általunk megadott periódusidejű 
hullámok; milyen kapcsolat van a 
hullámok hossza, sebessége és pe
riódusideje között, ill. ezen hul- 

lámtani paraméterek maximálisan milyen értékeket vehetnek fel.

A hullámzó tenger idealizált modellje

A hullámok lényeges tulajdonságainak feltárása érdekében idealizáljuk a va
lóságot az alábbi módon (VI. 5. ábra}.

Legyen a tengervíz ideális (súrlódásmentes) folyadék. Hanyagoljuk el a ten- 

VI. 5. ábra. A hullámzó tenger idealizált 
modelljének vázlata

gerfenék és a tengerpart zavaró 
hatásait, képzeljük a tengert (a 
hullámok hosszához képest) vég
telenül mély és végtelenül kiter
jedt víztömegnek. Matematikailag 
megfogalmazva: a tenger mélysé
ge (H) és horizontális kiterjedése 
(L) legyen sokkal nagyobb, mint a 
hullámok (2) hossza. Tételezzük 
fel hogy a víz felett szélcsend 
uralkodik (azaz vizsgálatunk tár
gyát "lógó" hullámok képezzék), 
ezért a légnyomás a víz felett tér
ben és időben legyen állandónak 
tekinthető.

Haladjanak a hullámok a víz
felszín valamennyi pontjában ugyanabba az irányba, ugyanolyan sebességgel, 
nem csillapodó amplitúdóval.

A tengervíz hullámbeli mozgásáról (a tapasztalattal megegyezően) csupán 
annyit tételezzünk fel, hogy felszíni részecskéi függőleges irányban harmonikus 
rezgőmozgást végeznek.

Tekintsük ismert mennyiségnek a hullámok Ao amplitúdóját és T periódusi
dejét (ill. a periódusidővel fordított arányban álló co körfrekvenciáját). Keresett 
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mennyiségek: a hullám c terjedési sebessége, 2 hullámhossza és a vízfelszín! ré
szecskék vx, ül. v sebessége.

Felhasználandó fizikai törvények, ismeretek

1. A Bemoulli-egyenlet. Ha egy folyadék áramlása bizonyos, alább részlete
zett feltételeknek megfelel, akkor az áramló folyadékkal kitöltött tér bármely két, 
rögzített A és B pontjában a folyadék (w^, wö) sebessége, (pA, pB) nyomása és 
(egy egyezményesen kiválasztott) színt feletti (hA, hB) magassága között fennáll 
az alábbi kapcsolat:

2 2
+ — + g'hA = + + g-hB, (1)

2 p 2 p

ahol: p a víz sűrűsége; w2 a sebesség abszolút értékének a négyzete; g a nehéz
ségi gyorsulás (g=9,81 m/s2); h a vizsgált vízrészecske helyzetének magassága 
valamely (egyezményesen megválasztott) színt felett; p pedig a folyadékban ébre
dő nyomás (VI. 6. ábra). Az (1) egyenletet a hidrodinamikában Bemoulli-egyen- 
letnek nevezik.

VI.6. ábra. Áramcső a Bemoulli- 
egyenlet alkalmazásához

A fent említett feltételek a követ
kezők: a folyadék legyen ideális és 
összenyomhatatlan, részecskéire (a 
nyomáson kívül) kizárólag a gravitáci
ós erő hasson, áramlása pedig legyen 
stacionárius és örvénymentes. (Stacio
nárius az áramlás, ha sebessége a tér 
bármely rögzített pontjában időben ál
landó).

2. Hullámtani alapfogalmak.
Hullámhossz (2): két szomszédos hul
lámhegy közötti távolság. Terjedési se
besség (c): a hullámhegyek gerincvona

lának haladási sebessége. Periódusidő (7): az az idő, amely alatt valamely víz
részecske a hullámmozgás során visszatér kiindulási helyzetébe. Amplitúdó (/l0): 
a vízrészecskék legnagyobb kitérése a nyugalmi vízszinthez képest. Frekvencia 
(v): egységnyi idő alatt a tér egy adott pontján áthaladó hullámok száma. Kör
frekvencia (cd): a frekvencia 2 tt-szerese.

3. Hullámtani alapösszefüggések:

Á = cT (2)

(3)
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4. Galilei-féle transzformáció. A Galilei-féle transzformációval átszámítha
tok a tömegpontok különböző, de egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó 
koordináta-rendszerekben megadott mozgásjellemzői. (E transzformáció részletes 
kifejtését lásd alább.)

A hullámok terjedésének matematikai vizsgálata

Képzeletben állítsunk egy oszlopot (szúrjunk le egy karót) a tenger fenekére 
úgy, hogy felső vége éppen érintse a tenger nyugalmi vízszintjét (VI. 7. ábra).

VI. 7. ábra. A tengerfenékhez ill. a hullámhegyhez rögzített koordináta
rendszerek elhelyezkedése

Vezessünk be egy x-y koordináta-rendszert, melynek origóját kössük ennek 
a képzeletbeli karónak a csúcsához, y-tengelye mutasson függőlegesen felfelé, x- 
tengelye pedig irányuljon a hullámok haladási irányával ellentétesen, azaz jobbra. 
Szemeljük ki azt a vízrészecskét, amely a /=0 időpillanatban éppen az origó felett 
van (helyét a VI. 7. ábrán P ponttal jelöltük), és kövessük nyomon mozgását, azaz 
határozzuk meg P koordinátáit az idő függvényében.

A P pont y koordinátája ismert, hiszen (korábbi kikötésünk szerint) függőle
ges irányban harmonikus rezgőmozgást végez, tehát

y = 4, cos (újí) (4)

Felmerül azonban a kérdés: milyen megszorításokat követel meg a Ber- 
noulli-egyenlet a P pont mozgásának vízszintes vetületére (x koordinátájára) néz
ve? A Bemoulli-egyenlet alkalmazásához a hullámmozgást olyan koordináta
rendszerből kell vizsgálni, ahonnan nézve az áramlás stacionárius.

Az x-y koordináta-rendszer pl. ilyen szempontból nem megfelelő, mert a tér
nek ugyanazon {x,y} koordinátájú pontjában a víz sebessége az éppen ott 
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elvonuló hullám fázisától függően időről-időre más és más (instacionárius). 
Viszont egy, a hullámokkal együtt mozgó x*-y* koordináta-rendszerből nézve a 
hullámok állni látszanak, a tengervíz pedig egy rögzített {x*,y*} pontban mindig

ugyanolyan sebességgel (staci
onáriusán) áramlik. Az x*-y* 
koordináta-rendszert úgy kép
zelhetjük, mintha az egy, a hul
lámmal együtt haladó hullámlo
vashoz lenne rögzítve. Az x-y 
és az x*-y* rendszer a /=0 idő
pillanatban essen egybe (VI.8. 
ábra).

A továbbiakban előállít
juk a P pont x* y* rendszerbeli 
koordinátáit és sebességvekto
rának vx*, vy* komponenseit, 
majd azokat a Bemoulli-egyen-

VI. 8. ábra. A P pontbeli vízrészecske koordiná- letbe helyettesítve olyan egyen- 
tái a tengerfenékhez kötött (x-y) és a hullámmal letet kapunk, melyben csak a 
együtt mozgó (x*-y*) koordináta-rendszerben hullám terjedési sebessége sze

repel majd ismeretlenként.
Mivel a hullámmal együtt mozgó koordináta-rendszer c sebességgel bal felé 

halad (lásd a VI. 7. ábrát), ezért t idő alatt a két koordináta rendszer c • í-vel távo
lodik el egymástól (VI.8. ábra).

A P pont x-y és x^-y* rendszerbeli koordinátái között a VI.8. ábra alapján 
az alábbi kapcsolat fogalmazható meg:

y* = y, (5)

x* = x + ct. (6)

Jelölje P sebességvektorát az x-y rendszerből nézve v(t), ^7 x*-y* 
rendszerből pedig v*(t). (A zárójelbe írt t kifejezi, hogy a sebesség az idő 
függvénye). v(t) ill. N*(f) vektorok komponenseit legyenek vx és vy, ill. vx* és vy*. 
Kapcsolatukat a

v/ = vx + c, (7)

v * = v

transzformációs képletek fejezik ki. (Szokás a (7) és (8)-at Galilei-féle transzfor
mációnak nevezni).

vx és c egyelőre ismeretlen mennyiségek, vy-t viszont (a rezgőmozgások 
klasszikus elméletéből) ismerjük, hiszen egy y-irányban harmonikus rezgő
mozgást végző test sebessége:

vy = -íoA0sm(úot). (9)
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vy* (8) figyelembevételével:

vy* = -á)A0SÍíl(ú)t). (10)

A kiszemelt vízrészecske sebességvektorát (a kezdőpillanatra vonatkozóan) 
jelölje v0*, komponenseit: vx0* és v^*.

A hullámmal együttmozgó koordináta-rendszerből nézve a hullámzó víz 
mozgásáról az alábbi megállapítások tehetők (P7.9. ábra).

VI.9. ábra. A hullámzó viz áramlási képe a hullámmal együtt mozgó 
x*-y* koordináta-rendszerből nézve

— az áramlást felülről egy (látszólag) nyugalomban lévő hullámvonal határolja;
— a tengervíz e határoló felület alatt (látszólag) balról jobbra mozog;
— az áramlás v* sebessége az x*-y* koordinátarendszer egy-egy rögzített pontjá
ban időben állandó (azaz stacionárius);
— v* értéke különböző x*, y* koordinátájú pontokban különböző.

Alkalmazzuk a Bemoulli-egyenletet a sebességmező két, térben rögzített A 
és B pontjára. Az egyik legyen az a pont, ahol a vizsgálataink során nyomon kö
vetett részecske a t=Q időpillanatban volt (azaz az origó felett Ao magasságban), a 
másik pedig az, ahol ugyanez a részecske t idő elteltével tartózkodott:

2 2
^4 + — + g'hA = + + g'hB. (11)

2 p 2 p

Mivel az áramlás (a fent mondottak értelmében) stacionárius, ezért az A 
pontban a víz sebessége mindig ugyanannyi, mint pl. a t=0 időpillanatban. Másfe
lől tudjuk, hogy t=Q időpillanatban az A ponton éppen áthaladó vízrészecske se
bessége v*(0), tehát nva* helyettesíthető v0*-lal. Hasonlóképpen belátható, hogy 
wB* helyettesíthető a B ponton t időpillanatban az éppen áthaladó részecske v*(t) 
sebességével. Mivel a vizsgált vízrészecske állandóan a víz felszínén marad (hi
szen P egy vízfelszíni pont), ezért környezetében ébredő folyadéknyomás mind 
az A, mind a B pontban megegyezik a légköri nyomással (pá^, Pb=P^- A nyu
galmi (nullpotenciálú-) szinttől mért magasságuk pedig a (4) és (5) szerint hA=AQ, 
ill. hB=y*(t). Tehát a Bemoulli-egyenlet
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(12)

vo* és v*(/) komponenseinek és y*(/)-nek (4), (5), (7) és (10) alapján meg
határozott kifejezéseit a (12)-be helyettesítve:

egyenlethez jutunk. A hidrodinamikában járatosak számára szokatlannak tűnhet, 
hogy a Bemoulli-egyenletben (mely hangsúlyozottan csak stacionárius áramlások
ra érvényes) explicite megjelent a t idő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tér 
egy rögzített pontjában a sebesség időben változna: t szerepét úgy kell értelmez
ni, mint az A és B pontok helyét megadó paramétert. Az a tény, hogy t tetszőleges 
értéket felvehet azt fejezi ki, hogy a B pontot a hullámzó tenger felszínén a (13) 
egyenlőség megsértése nélkül bárhol felvehetjük.

Végezzük el a (13) jobb oldalán kijelölt műveleteket (négyzetre emelést), 
majd gyűjtsük az egyenlet egyik oldalára az időtől függő, másik oldalára az időtől 
független tagokat. Elemi algebrai átalakítások után kapjuk, hogy:

(\2 / \2 r ivxJ+lv^J + 2g4,-c2 =[2vxc + 2g4,cos(ú)/)] + [v2+ ^2^2sin2(<yZ)| (i4)

Mivel a (14) bal oldala időben állandó (í-től független), az egyenlőség tet
szőleges t időpillanatban csak akkor állhat fenn, ha az egyenlet jobb oldala is füg
getlen az időtől. Ennek érdekében azonban meg kell követelnünk mind a kapcsos, 
mind a szögletes zárójelben álló kifejezések /-tői való függetlenségét. Vezessük 
be e tagok megadására az alábbi jelöléseket:

B = [2 vxc + 2g 4,005(0)/)], (15)

D= -Aj- 
c

2
sin2(ú)/) . (16)

Nyilvánvaló, hogy B az időtől független, ha értékét nullának választjuk, az
az:

0 = 2 vx c + 2g 4, cos (ú) /).

Fejezzük ki a (17)-ből vx-et:
p

Vx = -4, ^cos(ú)/). (18)

A (18)-ból kiolvasható, hogy vx (v^-hoz hasonlóan) trigonometrikus függvény 
szerint változik, azaz a vízrészecskék x-irányba is harmonikus rezgőmozgást 
végeznek.

Helyettesítsük ezután vx-et D képletébe:
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2

(19)

ahol már csak c szerepel ismeretlenként, c értékét úgy kell megválasztani, hogy D 
állandónak adódjon, azaz a (19) jobb oldaláról tűnjenek el az időtől függő tagok. 
Ennek érdekében használjuk fel a trigonometrikus függvényekre vonatkozó

cos2(á?í) + sin2(<wt) = 1

alapösszefüggést, melyből cos2(ú#)-t kifejezve és a (19)-be helyettesítve:
r -12

(20)

D= -4- 
c

l-sin2(ú)í)j+ ú)2X2sm2(íyí). (21)

A szinuszos tagok összegyűjtése után 
r -|2 í

D= -Aj- 
c

-i2 
g
c

sin2(ú>í) (22)

eredményre jutunk. D csak akkor lehet t-től független, ha a szinuszos tag együtt
hatója nulla, azaz:

2
= 0.g 

c
íy2^2 - (23)

A (23) egy egyismeretlenes egyenlet őre nézve, mely elemi úton megoldha
tó:

c=£. (24)
ú)

Mivel a (24) jobb oldalán csak ismert mennyiségek állnak, ezért a hullám c 
terjedési sebessége is ismertté vált.

Fejezzük ki c-t még a hullám periódusidejével, felhasználva a> és T között 
fennálló (3) kapcsolatot:

c^gy- (25)
2n

A hullámhosszt a A=c-T összefüggésből származtathatjuk:

T1* = g±-. (26)

Végül a vizsgált vízfelszíni (P) pont sebességének vízszintes irányú kompo
nensére

vx = -cd Ao cos(áV) (27)

kifejezést nyerjük.
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Az eredmények földrajzi értelmezése

2 és c nagyságrendjének érzékeltetésére végezzünk néhány konkrét számí
tást. Tapasztalat szerint a nyílt tengeren előforduló hullámok periódusideje T=l- 
20 s között változik.

7-ls-mal számolva a leglassúbb, legrövidebb hullám sebessége ill. hullám
hossza határozható meg

~ . 1 , x m , , _ _ km
c.=9,81---------= 1,6 — = 1,6-3,6 = 5,7 ----- ,

111111 2-3,14 s h

l2 
2min=9,81--------- = l,6m,mm 2 3 M

Közepes hullámokra (T=6 s-ot véve alapul):

c^ = 9,81---- — = 9,5 - = 9,5-3,6 = 34—,kQZ 2-3,14 s h 

62
2^=9,81--------- = 57 m.kaz 2-3,14

A legnagyobb hullámok pedig (ha 7-20 s):

^ = 9,81 -^- = 32 - = 32-3,6 = 115
2-3,14 s h

^ = 9,81

VI. 10. ábra, összefüggés a mélytengeri 
hullámok hossza és terjedési sebessége 

között

= 640 m.

Megállapíthatjuk, hogy a 
nyílt tengeren haladó hullámok se
bessége átlagosan 30-40 km/h 
(maximálisan 100-120 km/h), míg 
hullámhosszuk átlag 60 m (maxi
málisan fél kilométer).

A (25) és (26) összefüggé
sekből a következőket olvashatjuk 
ki.

A hullámok terjedési sebessé
ge csak T periódusidejüktől függ, 
éspedig egyenes arányosság sze
rint. Az arányossági tényező a g 
nehézségi gyorsulás.

A hullámhossz is csak a peri
ódusidő függvénye, de annak 
négyzetével áll arányban.
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Mind a terjedési sebesség mind a hullámhossz független a víz p sűrűségétől, 
a hullámok Ao amplitúdójától és a tenger H mélységétől.

A (25) kifejezésből 7-t kifejezve és a (26)-ba helyettesítve kapcsolatot talá
lunk a hullámok terjedési sebessége és hullámhossza között:

c2
A = 2tt—, (28)

g
melyet grafikusan a VI. 10. ábra szemléltet.

A (28) szerint a terjedési sebesség egyértelműen meghatározza a hullámok 
hosszát. A és c egyértelmű kapcsolata (mint alább látni fogjuk) maga után vonja, 
hogy A nem lehet tetszőlegesen nagy. A (28)-ban szereplő c ugyanis nem 
haladhatja meg a hullámokat létrehozó szél (v^) sebességét (a hullámok 
nyilvánvalóan nem haladhatnak gyorsabban, mint az azokat felkorbácsoló 
légrészecskék), tehát:

c<vsz. (29)

Márpedig ez a korlát a (28) egyenleten keresztül a hullámhosszra is átöröklődik:

v2
A<2^. (30)

g
Ha pedig a (29) kifejezést a (25)-be helyettesítjük, akkor a hullámok 
periódusidejére kapunk korlátozást:

Mivel tapasztalat szerint a szél sebessége a nyílt tengereken, óceánokon 
kialakuló viharokban tartósan legfeljebb 100-120 km/h, ezért (cmax=120 km/h-val 
számolva) a (29), (30) és (31) kifejezések alapján Xwax=570 m és 7^=20 s.

A (28) összefüggéssel egy különös földrajzi jelenséget: az óriáshullámok ki
alakulását is magyarázhatjuk. A bevezetőben említettük, hogy a viharzó tengeren 
különféle hosszúságú hullámok vannak egyidejűleg jelen, melyek a (28) szerint 
különböző sebességgel terjednek, tehát utolérhetik ill. lehagyhatják egymást. Ha 
egy adott időpillanatban több, nagy amplitúdójú hullámhegy találkozik, akkor 
rendkívül nagy hullámok is létrejöhetnek. Az eddig észlelt (és mért) legnagyobb 
hullám magassága 34 méter. Az ilyen óriáshullámok azonban rövid életűek 
("szétfolynak"), mert összetevőik eltérő sebessége miatt hamar eltávolodnak egy
mástól.
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VII. A HULLÁMZÓ VÍZ FELSZÍNÉNEK ALAKJA ÉS A 
VÍZRÉSZECSKÉK MOZGÁSÁNAK TRAJEKTÓRIÁI

A hullámok csoportosítása alakjuk szerint

A nagyfelületű állóvizeken (tavakon, tengereken) előforduló hullámok alakja 
a vízparthoz viszonyított elhelyezkedése szerint eltérő (VILI. ábra).

VILI. ábra. A hullámok csoportosítása alakjuk szerint a vízparttól való távolság 
függvényében

Ha képzeletben a nyílt tenger felől közelítünk a vízpart felé, akkor rendre a 
következő hullámformákkal találkozunk.

A parttól távol, ahol a víz mélysége sokszorosan meghaladja a hullámok 
hosszát (H»A), un. mélyvízi hullámok haladnak a víz felszínén.

Ott, ahol a vízmélység és a hullámhossz összemérhető (H « a), sekélyvízi 
hullámok jellemzik a víz felszínét. Ezek csúcsosabbak, mint a mélyvízi hullámok, 
és a vízmélység csökkenésével magasságuk növekedik, terjedési sebességük 
pedig csökken.

Amint (a parthoz közeledve) a víz oly sekéllyé válik, hogy már el sem éri a 
hullámok hosszát (H<ty, úgy megjelenik a hullámtörés zónája. Itt a vízfelszíni 
részecskék sebessége meghaladhatja a hullámok terjedési sebességét, és 
bekövetkezik a hullámok átbukása ill. összeomlása. A partra kifutó hullámok 
legnagyobb magassága ezért közvetlenül az átbukást megelőzőleg mutatkozik.

A megtört hullámok hatalmas mozgási energiával rendelkező áradatként, 
hullámverést alkotva zúdulnak a partra, majd visszaáramlanak a hullámtörés zó
nája felé.

A partnak nyomuló víz (lendületénél fogva) felfut a szárazulat nyugalmi víz
szint felé eső részére is, melyet loccsanási övnek neveznek.

A hullámok felületes megfigyelése azt a benyomást kelti, hogy a víz a hullá
mokkal együtt folyamatosan, egy irányba áramlik. Bár nagy viharokban valóban 
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előfordul bizonyos, a hullámokhoz kapcsolható áramlás, a hullámok általában 
csak lokális vízmozgásokkal járnak.

Jelen fejezetben megvizsgáljuk a vízrészecskék hullámbeli mozgását meg
szabó fizikai törvényeket, és feltárjuk a hullámok alakjának geometriai jellegze
tességeit. Modellünkben csak a mélyvízi hullámokkal foglalkozunk, mert ezek vi
szonylag könnyen, kis matematikai apparátus felhasználásával tárgyalhatok, de 
ugyanakkor rendelkeznek a hullámok leglényegesebb tulajdonságaival.

A mélyvízi hullámok idealizált modellje

Haladjanak a hullámok egy végtelenül mély, végtelenül nagy kiterjedésű víz
tömeg felületén (értve ezalatt azt, hogy a víz mélysége és a vízfelület horizontális 
kiterjedése sokkal nagyobb, mint hullámainak hossza). A valóságot jól közelítően 
tekintsük a vizet ideális folyadéknak. A hullámok terjedési iránya, sebessége és 
magassága a vízfelület mentén legyen változatlan. A valóságban ehhez hasonlók 
a nagykiterjedésű vízfelületek (pl. tengerek) viharos területeiről a szélcsendes 
zónákhoz érkező un. "lógó" hullámok.

Ismertnek tekintjük a hullámzó vízben mozgó folyadékrészecskék v sebes
ségvektorának (vx) vízszintes és (vy) függőleges komponenseit:

vx = -á) Ao COS (ó)t), (1)

vy = -a>Aosm(G)f). (2)

Adott mennyiségek a hullám amplitúdója (Aof periódusideje (7) és körfrek
venciája (út).

Keresendő a vízrészecskék hullámbeli pályája és a hullámok alakját leíró 
függvény egyenlete.

Felhasználandó törvények, ismeretek

1. A körmozgás alapösszefüggései. Egyenletes körmozgást végző testek v 
sebességvektorának abszolút értéke (v) térben és időben állandó, iránya pedig cú 
szögsebességgel egyenletesen változik. A körmozgás keringési ideje (7) és szög
sebessége között 

kerületi sebességének abszolút értéke (v) és szögsebessége között pedig
v = Ro) (4)

kapcsolat áll fenn.
2. Galilei-féle transzformáció. A VI. fejezetben írottak értelmében ha egy 

test sebességvektorának komponensei valamely x—y koordináta-rendszerben vx, 
és egy másik, ehhez a koordináta-rendszerhez képest állandó c sebességgel, 

61



az x-tengellyel ellentétes irányba haladó x*—y* koordináta-rendszerből nézve vx* 
és vy*, akkor vx és vx*, ill. vy és vy* között az alábbi kapcsolat áll fenn:

v * = V + £ rx vx

y * 
y

3. A mélytengeri hullámok paramétereinek alapvető összefüggései. A VI. 
fejezetben bebizonyítottuk, hogy a mélytengeri hullámok c terjedési sebessége, 2 
hullámhossza és T periódusideje között az alábbi kapcsolatok állnak fenn:

c = ~, (7)
ú)

C = gf, (8)
2;r

T2
^ = g—, (9)

zn

A = 2^—. (10)
g

A hullámzó víz mozgásának és a hullámok alakjának matematikai vizsgálata

Képzeletben rögzítsünk egy rudat a vizsgált hullámokat hordozó tenger 
(vagy tó) fenekére úgy, hogy e rúd felső vége éppen érintse a nyugalmi vízszintet, 

és kössük e rúd csúcsához a víz 
mozgásának leírását szolgáló x—y 
koordináta-rendszert (VII.2. ábra}. 
E rendszer tehát a tenger fene
kéhez képest nyugalomban van. 
Haladjanak a hullámok e rendszer
ből nézve jobbról balra. Terjedési 
sebességük legyen c.

Kövessük nyomon annak a 
vízfelszíni P pontnak a mozgását, 
amely a t=Q időpillanatban éppen 
e képzeletbeli oszlop (azaz az ori
gó) felett helyezkedett el. Legyen 
e vízrészecske v sebességvektorá
nak vízszintes és függőleges kom
ponense vx és vy.

Első lépésben határozzuk meg, hogy milyen törvényszerűség szerint változik 
v iránya. Jelölje f a v vektor vízszintessel (azaz az x-tengellyel) bezárt szögét 
(VII.3. ábra).

VII.2. ábra. A tenger fenekéhez képest nyu
galomban lévő x—y koordináta-rendszer el

helyezkedése
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A VII. 3. ábrán látható derékszögű háromszögből nyilvánvalóan adódik,
hogy

VII. 3. ábra. Egy vízfelszínt 
P pont sebességének fel
bontása komponensekre

Vv 
tg^=^. (11)

vy és vx az (1) és (2) nyomán ismertek, így:

t„ő = ~«4,sinto) (12)
éP -ü)A„cos(a>ty ( 1

mely egyszerűsítések után 

tgf=tg(cot) (13)

egyenletet nyújtja ^-ra nézve.
Ha két szög tangense megegyezik, akkor e 

szögek maguk is egyenlőek (legfeljebb a tangens-
fiiggvény periodicitásából adódó 2kirk=0,1,2,... tagban térnek el), tehát

f = cot. (14)

Megállapíthatjuk, hogy /3 egyenesen arányos az idővel, tehát a v sebesség
vektor egyenletesen (állandó co szögsebességgel) forog a képzeletbeli rúd csúcsa, 
azaz az origó körül.

Vizsgáljuk meg ezután v abszolút értékének változását. Egy vektor abszolút 
értéke egyenlő komponenseiből alkotott négyzetösszeg gyökével:

v = ^ + vj, (15)

mely az (1) és (2) figyelembevételével:

v = y40 cos(<y t)}2+ {-09X3 sin(dyr)}2 • (16)

A gyökjel alatt elvégezve a négyzetre emeléseket:

v = (17)

majd (úi40)2-et mindkét tagból kiemelve

v = (18)

kifejezést kapjuk.
Vegyük figyelembe, hogy (a trigonometrikus függvények ismert tulajdonsá

ga szerint) a gyökjel alatti második tényező értéke 1, így elemi átrendezések után

v = ú)Ao (19)

képletet nyerjük a hullámzó víz felszíni pontjának sebességére, mely szerint v ab
szolút értéke időtől független.
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Abból a tényből, hogy a vízfelszíni pont sebessége időben állandó, iránya 
pedig egyenletesen változik, arra következtethetünk, hogy e részecske körmoz
gást végez (VII. 4. ábra).

Mivel egy körmozgást végző test sebessége és sugara között a (4) szerint a 
v=R-co kapcsolatán fenn, ezért a (19) átírható

Rű)= (űA0

alakba. ú>val való osztás után:

R = AO.

Megállapíthatjuk, hogy a vízfelszíni pontok a hullám Ao amplitúdójával 
megegyező sugarú kör mentén keringenek. A vízrészecskék ilyen mozgását or- 
bitoidális mozgásnak nevezik. A VII.5. ábrán bemutatjuk, hogy miképpen alakul 
ki ez a körmozgás, amint egy hullám az origó mellett elhalad. Az ábrasorozat 
különböző ábrái a hullámmozgás különböző fázisaihoz tartoznak.

VII.4. ábra. Körmozgást végző 
test sebességének változása 
különböző időpillanatokban

t=0 időpillanatban a P pont legyen éppen 
egy hullámhegy tetején, azaz a tengerfenékről 
felnyúló képzeletbeli rúd csúcsa felett helyez
kedjen el.

A második ábra a periódusidő egy tizen- 
kettedével későbbi időpontban mutatja a víz 
felszínének és a vizsgált P-pontbeli vízré
szecskének helyzetét. 7712 idő alatt a hullám
hegy a hullám hosszának 1/12-edével haladt 
előre, a P ponthoz húzott sugár pedig 
360°/12=30°-kal fordult el.

A további ábrák újabb és újabb 7712 idők 
elteltével szemlétetik a hullámfelület és a víz
részecskék mozgását. Végül kiadódik, hogy 

miközben a hullám tovahaladt, a P pont körmozgást végzett.
Vegyük szemügyre ezután a vízrészecskék mozgását egy, a hullámokkal 

együtt mozgó x*—y* koordináta-rendszerből. Ilyen rendszert képzeletben úgy ál
líthatunk elől, hogy pl. egy, a hullámokkal egyező sebességgel haladó hajóhoz 
vagy hullámlovashoz "kötünk" egy koordináta-rendszert, amit a hajó "maga után 
húz" (VII.6. ábra).
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VII. 5. ábra. A P pont mozgása a hullámban egy periódus különböző fázisában
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VII. 6. ábra. A hullámokkal együtt mozgó 
x*—y* és a tengerfenékhez kötött x—y koor

dináta-rendszerek egymáshoz viszonyított 
helyzete

Az x*—y* koordináta-rend
szerből nézve úgy tűnik, mintha a 
hullámok egy helyben állnának, az 
x—y koordináta-rendszer origója 
pedig (azaz a tengerfenékhez 
rögzített oszlop csúcsa) c sebes
séggel jobbfelé távolodna. A ten
gervíz "lüktető" mozgással, átla
gosan c sebességgel látszólag 
jobbra áramlik: amikor a vízré
szecskék éppen egy hullámhegyen 
vannak, akkor kissé lelassulnak, 
majd hullámvölgybe érve felgyor
sulnak. A már eddig is vizsgált P 
pont az x*—y* koordináta-rend
szerből szemlélve végigfut a hul
lámok felületén, tehát pályagörbé
je ugyanolyan, mint a hullámok 
alakja. Ha tehát sikerül megha

tározni P látszólagos pályáját, akkor egyben meghatároztuk a hullámok alakját is.
P pályáját az x*—y* rendszerből nézve kétféle mozgás együttese alakítja ki: 

P forog az 0 pont (azaz az x—y rendszer origója) körül, az 0 pont pedig c sebes
séggel egyenes vonalú egyenletesen mozgással halad jobbra. P mozgása által 
ilyen módon származtatott görbét cikloisnak nevezik {VII. 7. ábra).

VII. 7. ábra. A hullámok alakjának származtatása
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A matematikai modellezés eredményeinek földrajzi értelmezése

A vízrészecskék pályája a hullámzó vízben. A hullámban a vízfelszín! pon
tok orbitoidális pályán, azaz egy Ao sugarú kör mentén keringenek (a hullámzást 
megelőző) nyugalmi helyzetük, mint középpont körül. A körmozgás keringési 
ideje megegyezik a hullámok periódusidejével, sugara pedig amplitúdójával. Mi
vel a körmozgás zárt, önmagába visszatérő mozgás, ezért a vízrészecskék nem 
hagyhatják el nyugalmi helyzetük környezetét, következésképpen a víz nem 
áramlik a hullámok haladási irányába.

A vízrészecskék sebessége. A hullámban mozgó vízrészecskék sebességének 
abszolút értéke a (19) szerint időben állandó, és egyenesen arányos a hullámok Ao 
amplitúdójával valamint körfrekvenciájával. Figyelembe véve a (3) szerint a> és T 
kapcsolatát

v = ^0 (22)

összefüggést nyerhetjük, kifejezve, hogy a részecskék mozgásának sebessége a 
hullám periódusidejével fordított arányban áll.

A levezetett képletek alkalmazásaként végezzünk számszerű kiértékelést. 
Először határozzuk meg egy balatoni hullám paramétereit, melynek periódusideje 
7=5 s, amplitúdója/4o=0,4 m. A (8) szerint terjedési sebessége: 

vízfelszíni pontjainak sebessége a (22) szerint:
. 2^ n . 2-3,14 

v = Ao — = 0,4----------
0 T 5

= 0,5 “ = 1,8
s h

hullámhossza pedig a (9) alapján:

T1
X = g— = 9,81- 

In
52 

2-3,14
= 40 m.

Második példaként határozzuk meg egy 7=15 s periódusidejű, Ao=4 m amp
litúdójú mélytengeri hullám paramétereit. A fenti képletek behelyettesítésével

c = 9,81—^— = 23—= 85,9 —, 
2-3,14 s h

2-3,14 m km
v = 4---------- = 1,67— = 6 —,

15 s h

152
2 = 9,81---------- = 351m.

2-3,14

Számításaink azt mutatják, hogy a víz mozgásának sebessége egy nagyság
renddel kisebb, mint a hullámainak terjedési sebessége.
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A hullámok alakja. Kiderült, hogy a hullámok alakja nem sinusos, hanem 
cikloidális, emiatt nem szimmetrikusak a nyugalmi vízszintre nézve: a hullámhe
gyek (viszonylag) csúcsosak, a hullámvölgyek pedig szélesek, laposak. Ez az 
aszimmetria annál markánsabb, minél nagyobb egy hullám amplitúdója {VII.8. áb
ra).

VII. 8. ábra. Különböző amplitúdójú de azonos hullámhosszú hullámok alakjának 
aszimmetriája

A hullámok magassága. Hullámmagasságon a legmélyebb és a legmagasabb 
pontok közötti magasságkülönbséget értjük (ami egyenlő az t4o amplitúdó kétsze
resével). A^ nincs közvetlen kapcsolatban a hullám többi (T, 2, c) paraméterével, 
mert nagyságát a szél által átadott energia mennyisége szabja meg. Anélkül, hogy 
mélyebben belemennénk a hullámmagasságot meghatározó tényezők vizsgálatá
ba, eddigi eredményeinket felhasználva X0-ra bizonyos korlátozó feltételeket fo
galmazhatunk meg.

Ao nem lehet tetszőlegesen nagy, hiszen az orbitoidális körök kerülete nem 
haladhatja meg a hullámok hosszát (ellenkező esetben a részecskék pályája un. 
hurkolt ciklois lenne, azaz a hullámok állandóan átbuknának egymáson). Tehát

24,7t<á. (23)
Ao-ra további korlátozást jelent az, hogy tapasztalat szerint a hullámok amp

litúdója általában nem nagyobb, mint a hullámhosszuk negyvenedé, különben a 
hullámhegyek nagy meredekségük miatt instabillá válnának és összeomlanának. 
Következésképp:

A VI. fejezetben írottak szerint nyílt tengereken, óceánokon legfeljebb fél 
kilométeres hullámok alakulhatnak ki, tehát a hosszú ideig stabil hullámok 
amplitúdója maximum 10-12 m.
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VIII. A MÉLYTENGERI HULLÁMOK AMPLITÚDÓJÁNAK 
VÁLTOZÁSA A MÉLYSÉG FÜGGVÉNYÉBEN

A hullámzás szerepe a tengervíz mélyebb rétegeinek mozgatásában

A hullámzás mozgásba hozza az állóvizeknek mind a felszín közeli mind pe
dig mélyebben elhelyezkedő tartományait. Ezáltal a hullámok egyrészt keveredési 
folyamatokat indítanak el a tengerek felszíni és mélyebb rétegei között, másrészt 
építő ill. pusztító munkát fejtenek ki a partvidékükön és a tenger fenekén.

Az átkeveredés következtében a tenger felső (kb. 200 méter mélységű) ré
szében a víz fizikai és kémiai jellemzői (hőmérséklet, oxigén-tartalom, stb.) a 
mélység függvényében sokkal kisebb mértékben változnak, mint e zóna alatt 
{VIII. 1. ábra).

VIII. 1. ábra. Állóvizek hőmérsékletének változása a mélység 
függvényében

Ha a hullámzás nem zavarná meg a víz nyugalmát, akkor (a hővezetés törvé
nyei szerint) a víz felszín közeli rétegei hamarabb felmelegednének, mint a mé
lyebben elhelyezkedő tartományok, ezért hőmérséklete a felszín alatti mélység {z) 
exponenciális függvénye lenne (lásd, a VIII. 1. ábrán szaggatott vonallal kihúzott 
görbét). A hővezetés azonban a hullámok keverő hatására kialakuló un. konvektív 
hőközléshez képest lassú folyamat, ezért a víztömeg felső, a hullámok által érin
tett (zj<z<0) zónájában a víz viszonylag hamar felmelegszik. A hőmérséklet a két 
zóna határán, egy átmeneti szakaszban hirtelen csökken le a mélyebb rétegek ala
csonyabb hőmérsékletére. Ez az átmeneti zóna viszonylag vékony, ezért a hőmér
séklet kísérletileg felvett eloszlásán egy "ugrás” (un. termoklin) mutatkozik 
{VIII. 1. ábra). (Megjegyezzük, hogy a termoklin kialakításában szerepet játszik a 
hőmérséklet napi és évi ingadozása is.)

Az átkeveredés hatása tükröződik a tengervíz só- és a tengeri életfeltételeket 
meghatározó oxigén-tartalmának alakulásában is. Különösen határozott ugrássze
rű változás jelentkezik a Fekete-tengerben, ahol élőlények (a mélyebb rétegek
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rossz oxigén-ellátottsága ill. a mérgező kénhidrogén megrekedése miatt) kizáró
lag a termoklin felett fordulnak elő.

Részben a hullámzással függ össze az állóvizek éghajlati szerepe is: a vízfel
színtől a termoklinig terjedő állandó hőmérsékletű zóna hőtehetetlensége sokkal 
nagyobb, mint a nyugalomban lévő vizé, ezért a tenger mérsékeli a levegő hőmér
séklet-ingadozásait.

Alább arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan változik a hullámok 
amplitúdója a víz felszínétől számított mélység függvényében, ill. milyen kapcso
lat van a hullámok behatolási mélysége, hullámhossza, terjedési sebessége és pe
riódusideje között.

A hullámzó víztömeg idealizált modellje

Idealizált modellünkben tekintsünk el a mélytengeri hullámok kifejlődését 
zavaró hatásoktól: legyen a tenger végtelen kiterjedésű, végtelenül mély ideális 
folyadéktömeg, azaz mélysége és horizontális kiterjedése legyen sokkal nagyobb, 
mint hullámainak hossza. Haladjanak felszínéhez közeli térségben egydimenziós, 
nem csillapodó, állandó sebességű gravitációs hullámok (VIII.2. ábra).

A vízfelszíni folyadék
részecskék (a VI. fejezetben 
kifejtett modell szerint) mind 
függőleges mind vízszintes 
irányba harmonikus rezgő
mozgást végeznek.

Tételezzük fel, hogy a 
vízfelszín alatt haladó hullá
mok ugyanolyan periódus- 
idejűek, terjedési sebességű
ek és hosszúak mint a felületi 
hullámok, de azok Ao ampli
túdójától eltérő A(z) amplitú
dóval. Modellünk szerint te-

VIII. 2. ábra. A hullámzó tengerrész idealizált 
modelljének vázlata

hát a hullámok amplitúdója a 
z-mélység függvénye.

Tekintsük ismertnek a
felszínen haladó hullám adatait (Au amplitúdóját, T periódusidejét ill. az ebből le
származtatható (o körfrekvenciáját). Használjuk fel a VI. fejezetben kimutatott 
hullámtani összefüggéseket, melyek szerint a hullámok terjedési sebessége 

hullámhossza 

(1)

és felszíni részecskéinek sebessége
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vxo =-(0^ COS(3)

vyo = -a>Aosm(a>t). (4)

Állítsuk elő matematikailag valamely (tetszőleges) z-mélységben elhelyezke
dő vízrészecske sebességét

vr(z) =-űM(z)cos(ú9í), (5)

vy(z) =-ú)X(z)sin(íut) (6)
alakban.

Meghatározandó a hullámok amplitúdóját megadó A(z) függvény és a hullá
mok által érintett zóna vastagságát jellemző (alább kifejtésre kerülő) S behetolási 
mélység.

Felhasználandó törvények, ismeretek

1. Kontinuitási egyenlet. A kontinuitási egyenlet a tömegmegmaradás tételét 
fejezi ki áramló folyadékok esetére. Eszerint egy, az alakját időben nem változ
tató áramcsőbe, adott idő alatt befolyó és ugyanezen idő alatt kifolyó folyadék tö

mege megegyezik, feltéve, hogy e folyadék 
összenyomhatatlan (Vili. 3. ábra).

Matematikalag megfogalmazva: 
Fih = F2v2, (7)

ahol Fy és F2 az áramcső be- és kilépő nyílásá
nak keresztmetszete, Vi és v2 a folyadék be- és 
kilépési sebessége.

Megjegyezzük, hogy a kontinuitási
egyenlet (7)-szerinti alakja csak abban az eset- 

VIII. 3. ábra. A hullámzó vízben ben érvényes, ha az áramlás sebessége minde- 
kijelölt áramcső-szakasz a konti- nütt merőleges a cső keresztmetszetére, és ab- 
nuitási egyenlet szemléltetéséhez szolút értéke e keresztmetszet minden pontjá

ban állandó.
2. Átszámítás egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó koordináta

rendszerek között. Ha egy test v sebességvektorának komponensei valamely x-y 
koordináta-rendszerben vx és vy (ismert mennyiségek), akkor egy az x tengellyel 
ellenkező irányba, állandó c sebességgel haladó x* y* koordináta-rendszerből 
szemlélve e test mozgását, annak sebességét

< = vx + ^

v = v y (9)

értékűnek találjuk.
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A hullámok mélységbeli változásának matematikai modellje

Vizsgáljuk a víz mozgását a hullámokkal együtt mozgó x*-y* koordináta-

VIII. 4. ábra. A hullámok leírására szol
gáló, a tenger fenekéhez kötött x—y és a 
hullámokkal együtt mozgó x*—y* koordi

náta-rendszerek 

közelítőleg állandó. Jelölje Ao a víz felszínén, A1 a z^ mélységben, A2 a z2 mély
ségben, ..., AN& zn mélységben haladó hullám amplitúdóját. Alkossanak ezek a 
rétegek un. materiális térfogatokat, azaz "kötődjenek" a bennük található vízré
szecskékhez, tehát deformálódjanak a hullámok alakjának megfelelően.

rendszerből, mert így a vízrészecs
kék áramvonalai egybeesnek a hullá
mok alakjának kontúrjával (Vili.4. 
ábra}.

Mivel feltételezésünk szerint a 
hullámok A(z) amplitúdója a na
gyobb mélységek felé haladva csök
ken, ezért az egymás alatt elhelyez
kedő vízrészecskék sebessége egyre 
kisebb és kisebb, hiszen az (5) és (6) 
szerint vx és vy egyenesen arányos 
A(z)-vq\. Annak érdekében, hogy tá
maszkodhassunk a (7) összefüggés
re, bontsuk fel a tenger {0, z} vas
tagságú tartományát olyan vékony, 
horizontális ''rétegekre" (VIII.5. áb
ra}, melyeken belül a víz sebessége

VIII. 5. ábra. A tenger víztömegének felbontása olyan áramcsövekre ("rétegek
re"), melyeken belül (a hullámokkal együttmozgó x*—y* koordináta-rendszerből 

nézve) a víz sebessége közelítőleg állandó

Az x*—y* koordináta-rendszerből nézve e rétegek látszólag nyugalomban 
vannak (hiszen x*—y* a hullámokkal együtt mozog), a víz pedig áramlása során 
látszólag követi e rétegek határfelületeit.
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A kontinuitási tétel alkalmazása érdekében tekintsük először a legfelső (köz
vetlenül a víz felszíne alatt található) tsz vastagságú réteget, és függőleges felüle
tekkel képzeletben vágjunk ki belőle egy b szélességű áramcsövet (VIII.6. és 
VIII. 7. ábra).

VIII.6. ábra. A kontinuitási tétel alkalmazásnak alapját 
képező áramcső

Ezt az áramcsövet felülről a hullámzó tenger felszíne, alulról a tsz mélység
ben haladó hullám felülete határolja. Bal oldali vége egy hullámhegy, jobb oldali 
vége pedig (egy fél-hulámhosszal jobbra) a legközelebbi hullámvölgy alatt talál
ható.

VIII. 7. ábra. A VIII. 6. ábrán bemutatott áramcső oldalnézeti képe

Alkalmazzuk a kontinuitási tételt erre az áramcső-szakaszra, meghatározva a 
(7)-ben szereplő áramlástani paramétereket. Vizsgáljuk egy, az áramcsőbe belépő 
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vízrészecske mozgását. Sebessége a (3) és (4) valamint az (8) és (9) egyenletek 
figyelembevételével:

v* = -C0A0CGS{(öt') + c, 

v* = -coAo sin(ú>r).

Legyen e vízrészecske a ti=0 időpillanatban a hullámhegy tetején. Mire elér 
a hullámvölgy aljára, addigra éppen félperiódusnyi idő telik el, azaz t2=T/2.

Jelölje az áramlás sebességének vízszintes komponensét a belépési pontnál 
vxl*, a kilépési pontnál vx2*. vxl* a (10) alapján:

V*L = -údAo cos(<yr)|/=0 + c = cos(o)+ c, (12)

ami a cos(0)=l figyelembevételével

v*1=c-ű?4 (13)

alakba hozható. A kilépési pontnál (amikor í=í2):

v * 
x2 -oAq cosfá^ jr + c = -cdA^ cos + c

Mivel a periódusidő és körfrekvencia között
2^

* = — (15)

kapcsolat van, a (14) cosinusos tagjának argumentumában 

mennyiség áll. Figyelembe véve, hogy cos(7t)=(-l), végül a vizsgált vízrészecské
nek az áramcsöből való kilépési sebességére

vx2* = c+íu^o (17)

kifejezés adódik.
vyl* értéke mind mind t2 időpillanatokban nulla, mert a (11) jobb oldalán 

álló sinusos kifejezés helyettesítési értéke mind cotx=^, mind (a (16) szerint) 
ú)t2=n esetén nulla. Következésképp a részecskék sebessége mind az áramcső be
lépési, mind kilépési pontjánál vízszintes irányú. A kontinuitási tétel alkalmazásá
nál elegendő tehát vx*-ot figyelembe venni.

Szükségünk van még a belépő és kilépő (F^ és F2) keresztmetszetekre. A 
Vili. 6. és VIII. 7. ábrák alapján nyilvánvaló, hogy

F^hxb, (18)

és (19)

Természetesen A T egyelőre ismeretlen.
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Hasonlóképpen határozhatjuk meg F2 és h2 képleteit is:

F2=h2b,

A — ( A + — ) ■ (21)
Ha Az-t "elegendően kicsinek" választjuk, akkor a folyadék sebessége mind 

a belépő, mind a kilépő keresztmetszet mentén (a mélység függvényében) közelí
tőleg állandó. A (7)-ben szereplő vj és v2 ezért közelítőleg vxl* és yr2*-gal egyen
lő, azaz

Av*l* = A>vx2* (22)
A (13), (17), (18)—(21) összefüggéseket a (22)-be helyettesítve:

b(A0 + z- AJ(c - &AO) = b(Ax + te - A0)(c+ &AO) (23)

egyenletet nyerjük. A (23) egyszerűsíthető 6-vel, a maradék pedig csak Xret tar
talmazza ismeretlenként, mely elemi úton kifejezhető belőle:

A - A (24)

A (24) kifejezi, hogy a te mélységben haladó hullámamplitúdója (sejté
sünknek megfelelően) kisebb, mint a tenger felszínén haladó hullámé, de azzal 
egyenesen arányos. Az arányossági tényező függ a hullám körfrekvenciájától (az
az periódusidejének reciprokától), terjedési sebességétől és te mélységétől.

Alkalmazzuk ezután a kontinuitási egyenletet az 1. és 2. határfelület közé 
eső áramcsőre, melyet oldalnézetben a VI1I.8. ábra mutat.

Feltételeink szerint a mélyebb szinti hullámok ugyanolyan sebességgel, u- 
gyanolyan körfrekvenciával és 
ugyanolyan hullámhosszal ter
jednek, mint a felszíni hullá
mok, különbség mindössze 
amplitúdójukban van. Ennek 
megfelelően ha a fent ismerte
tett gondolatmenet szerint al
kalmaznánk a kontinuitási 
egyenletet a VIII.8. ábrán vá
zolt áramcsőre, akkor a (24)- 
hez hasonló összefüggést kap
nánk. Különbség mindössze 
annyi lenne, hogy az áramcső 
felső oldalát alkotó hullám
amplitúdója nem Ao, hanem Ah

VIII.8. ábra. A Zj és z2 szintek közé eső áramcső aisó oldalié pedig nem A{ 
félhullámhossznyi szakasza hanem A2.
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Ezt a helyettesítést a (24)-ben végrehajtva a ^-mélységben haladó hullám 
amplitúdójára:

Az>
^2 = A 1 - ®---- (25)

összefüggést nyerjük.
Helyettesítsük Aret a (24) által megadott kifejezésével, így

a2 = a i - a)— • i - ű)— (26)

mely kissé tömörebben írva:

A=A 1-^—< c;
(27)

A (27) kifejezi, hogy a második szinten (azaz z2=2-&z mélységben) haladó 
hullám amplitúdója /4rhez hasonlóan egyenesen arányos a víz felszínén terjedő 
hullám Ao amplitúdójával, de az arányossági tényező (mely egy 1-nél kisebb 
szám) a második hatványon szerepel.

Folytatva a kontinuitási egyenlet fent bemutatott alkalmazását z3, z4, ... zN 
szintekre:

/ AzV 
4 = 4? 1-á?— , 

\ £ / (28)

A AzV
A^ = A 1 - ú)— 

l c )
(29)

4v = 4l 1-^— (30)

Az előzőekben kihangsúlyoztuk, hogy a felvett áramcsövekre a kontinuitási 
egyenlet csak közelítőleg alkalmazható, mert valójában a hullámban mozgó víz 
sebessége nem teljesen állandó az áramcsövek be- és kilépő keresztmetszete 
mentén. Természetesen a közelítés hibája annál kisebb, minél kisebb egy-egy 
áramcső vastagsága. Mivel N részre osztottuk a {0; z] intervallumot, azért egy- 
egy réteg vastagsága

(31)

Ha tehát csökkenteni akarjuk e közelítés hibáját (azaz csökkenteni kívánjuk 
Az-t), akkor a (31) értelmében növelni kell N-et. Képezzünk egy olyan sorozatot, 
mely AN értékeit tartalmazza különböző A-ek esetén, és vizsgáljuk meg e sorozat 
határértékét A—>co estén.

c ) \ C )
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Helyettesítsük Az-t a (3 l)-ből a (30)-ba:

cN
(32)

Hozzuk a (32)-t olyan alakra, hogy benne az /V-től függő tagok elkülönülje
nek a többitől. Ennek érdekében vezessünk be a szögletes zárójelben álló kivo
nandó összevont jelölésére egy új változót (n-et), éspedig úgy, hogy legyen

Fejezzük ki a (33)-ból N-t:

cN
(33)

(34)

Mivel a (34)-szerint N és n egyenes (bár ellenkező előjelű) arányban állnak 
egymással, ezért ha N-^ +oo, akkor n -> -oo.

Helyettesítsük a (33)-at a (32) hatványkifejezés alapjába, a (34)-et pedig ki
tevőjébe, melynek nyomán az

AN = Ao (35)

kifejezést nyeljük. Használjuk fel a hatványozásból ismert abc=(ab)c azonosságot 
ű-nak a [...]-ben álló kifejezést, ó-nek n-et, c-nek a {-a>zlc} szorzatot véve. így 
An átírható az alábbi alakba:

a> z 
c

(36)

A (36) hatványkitevős formulának csak az alapja tartalmazza n-et. Amint ar
ról már az V. fejezetben írtunk, az (l+l/w)" kifejezés -co esetén egy véges és 
létező számhoz, a természetes alapú logaritmus alapszámához: e-hez tart 
0=2,718281828...). Tehát

ha «-> -oo. (37)

/ly — Ao 1 —

-n---- 
c

Mivel ANa {0, z} intervallum legalsó szintjén, azaz a vizsgált z mélységben 
haladó hullám amplitúdóját jelenti, azért

an A2), ha N-> +co. (38)

következésképp a keresett A(z) függvény a (36), (37) és (38) figyelembevételével:

A(z) = Aoe c (39)
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Végül felhasználva az of=2kIT és a c^AJT hullámtani összefüggéseket meg
kapjuk a vízfelszín alatt r-mélységben haladó hullám amplitúdóját:

A(z) = Aoe^\ (40)

Sejtésünk beigazolódott: a hullámok amplitúdója a mélységgel exponenciáli
san csökken.

Az elméleti modellezés eredményeinek földrajzi értelezése

Az amplitúdó-változás kvalitatív vizsgálata. A (40)-ből kiolvasható, hogy a 
tengervíz felszíne alatt valamely (tetszőleges) mélységben haladó hullám amplitú
dója egyenesen arányos a felszínen haladó hullám Ao amplitúdójával, azaz ha egy 
vihar nagyobb hullámokat korbácsol a tengeren, akkor a mélyben is nagyobb hul
lámok alakulnak ki.

A hullámok amplitúdója a mélység növekedésével csökken, hullámhosszá
nak növelésével viszont növekszik. Amikor tehát a viharzó tenger felszínén egyre 
több féle és egyre nagyobb hosszúságú hullámok jelennek meg, akkor a tengervíz 
egyre mélyebb rétegeinek átkeveredése is megindul. A (40) számszerűen megha
tározhatóvá teszi az átkeveredés mélységét (lásd, alább).

A fentiek megvilágítására a (40) függvényt grafikusan is szemléltetjük (egy 
Ao=5 m vízfelszíni hullám példáján).

VIII. 9. ábra. Egy Ao=5 méter magas, & hullámhosszúságú 
mélytengeri hullám amplitúdójának csökkenése a víz felszí

ne alatti mélység (z) függvényében

A VIII. 9. ábra szerint az exponenciális függvény z növekedésével egyre job
ban ellaposodik, azaz egyre kisebbé válik a hullám-amplitúdó csökkenésének üte
me.
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A hullámok behatolási mélysége. Az amplitúdó-változás exponenciális jelle-

VIII. 10. ábra. A behatolási mélység 
geometriai értelmezése 

géből következik, hogy (szigorú 
matematikai értelemben véve) 
nincs olyan z mélység, ahol A(z) 
már nulla lenne, azaz amely alatt a 
tengervíz már nyugalomban volna. 
Másfelöl ismert, hogy az expo
nenciális függvény (negatív argu
mentum esetén) igen gyorsan tart 
nullához. Például egy 5 méter ma
gas, 200 méter hosszú hullám által 
keltett vízmozgás amplitúdója 
1000 méteres mélységben 
1,1-10-13 méter, ami földrajzi 
szempontból tökéletesen nullának 
mondható. Ez a (matematikai szá
mítások és a földrajzi tapasztalat 
között mutatkozó) látszólagos el
lentmondás feloldható a behatolá

si mélység fogalmának bevezetésével.
Behatolási mélység alatt azt a ő mélységet értjük, amelyen a hullámok amp

litúdója nulla lenne, ha A(z) a mélység növekedésével egyenes arányban (egyenle
tesen) csökkenne, ö meghatározásához tekintsük a VIII. 10. ábrát.

A fent írottak értelmében a behatolási mélység geometriailag azzal a sza
kasszal jellemezhető, melyet az A(z) függvény z=0-hoz tartozó érintője a koordi
náta-rendszer vízszintes tengelyből kimetsz. A VIII. 10. ábrán bejelölt két három
szög hasonlóságából következik, hogy

ő
Az Ao- A^ (41)

Fejezzük ki a (41 )-ből 5-t és használjuk fel Arre már korábban megállapított

A1 = AJ l-co—

(21) összefüggést. Elemi átrendezések után a behatolási mélységre
c
co

illetve az átélni Tés a Z=c-Tképletek felhasználásával

2/r

(42)

(43)

(44)

összefüggéseket nyerjük. A (44) kifejezi, hogy a hullámok behatolási mélysége 
hullámhosszukkal egyenesen arányos.
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ő ismeretének földrajzi jelentősége abban áll, hogy megadja annak a zóná
nak a vastagságát (azaz a víz felszínétől számított mélységét), amelyben a hullá
mok amplitúdója még "mértékadóan" különbözik nullától. Ebben a zónában törté
nik a hullámok energia-szállításának csaknem 90%-a, és gyakorlatilag J határoz
za meg a hullámzás által átkevert ill. nyugalomban maradó tengervíz határának 
(pl. a termoklin elhelyezkedésének) a mélységét.

Számszerű kiértékelés. Számítsuk ki egy 2=200 m hosszú, Ao= 5 m amplitú
dójú (azaz 10 méter magasságú) mélytengeri hullám behatolási mélységét és amp
litúdójának nagyságát z =100 méter mélységre vonatkozóan.

A (43) szerint 

a (39) szerint pedig

__- -LLkLioo
^M=ioo = 4>e Z =5-2,71 200 = 0,21m

z=100

Látható, hogy e hullám jelentős mértékben csak 31 méteres mélységig moz
gatja meg a tengervizet; 100 méteres mélységben amplitúdója a felszíni amplitú
dójának mindössze 4 százaléka.
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IX. ÁRHULLÁMOK TERJEDÉSE KANYONSZERŰ VÖLGYEKBEN, 
BARLANGOKBAN

Az árhullámok fajtái és szerepük a földrajzi környezet alakításában

Árhullámok alatt a tengeröblök, folyótorkolatok, folyók, földalatti vízfolyá
sok olyan gyors vízszint-emelkedését értjük, amely esetén a magasvíz és kisvíz 
határvonala viszonylag nagy sebességgel halad előre. Alapvetően két paraméter
rel jellemezhetők: a vízszint-emelkedés magasságával és a hullám terjedési sebes
ségével.

Árhullámok fordulnak elő folyókon gyors hóolvadás vagy hirtelen esőzés 
hatására. Mindennapos áradások jellemzik a trópusi folyókat a nagy csapadékho
zamú esőzések miatt. Az árhullámok közé kell sorolni az öblökbe és folyótorko
latokba betörő dagály-hullámot is, melyek bizonyos esetekben (pl. a kínai Tszien- 
Tang-Kiang folyón) függőleges vízfalat alkotva futnak a szárazföld belseje felé. 
Ugyanígy, szinte ugrásszerű vízszint-emelkedéssel járó árhullámok vonulnak le 
esőzések után a nagy vízgyűjtő területű patakos barlangokban (pl. az aggteleki 
Baradla- és Béke-barlangokban). Végül az áradások egy különös példájaként em
líthetjük meg az Északi-tenger sekély, lapos partjaira kifutó dagályhullámokat is.

Jelen fejezetben az árvizek hullámfrontja környékén zajló folyamatok elmé
leti modellezésével foglalkozunk. Elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy melyek az árhullám sebességét alapvetően befolyásoló tényezők (IX. 1. áb
ra).

Vizsgálatainkat korlátozzuk kanyonokra ill. barlangokra, mert a bennük le- 

IX. 1. ábra. A vizsgált árhulláin tipikus 
földrajzi környezete

vonuló árhullámok egyrészt igen 
markánsak: gyakran függőleges víz
falként haladnak a vízfolyás mentén, 
másrészt vízhozam-növekedésük ki
zárólag vízszintjük emelkedésben és 
áramlásuk felgyorsulásában nyilvá
nul meg. Ezzel szemben a síkságo
kon található folyók vize árvízkor je
lentős mértékben szétterül, újabb 
változóval bonyolítva az árhullámok 
törvényszerűségeit.

Vízfalszerű áradások jellemzik 
a Nílus medrét (az Asszuáni-gát fe
letti szakaszon), vagy pl. az Alpok 
hegyi folyóit. Patakos barlangokban 
is gyakoriak, mert a karsztos terüle
tek felszínére hullott csapadékot a 
viszonylag tágas víznyelők rövid idő
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alatt bevezetik a barlangokba, percek alatt több ezerszeresére növelve a földalatti 
folyók vízhozamát (a Skocijáni-barlangban pl. egyszer egy nyári esőzés után 60 
méteres vízszint-emelkedést regisztráltak).

Az árhullámok idealizált modellje

XIX. 1. ábrán vázolt völgy- és árhullám-típus idealizált modelljét a követke
zőképpen fogalmazhatjuk meg (IX.2. ábra}.

Legyen a folyómeder egy B szélességű, téglalap keresztmetszetű, "végtele-

IX. 2. ábra. Kanyonokban és barlangokban terjedő 
árhullám idealizált modelljének térbeli vázlata és 

hosszmetszete

nül" hosszú csatorna, (azaz a 
vizsgált folyószakasz hosz- 
szúsága sokszorosan haladja 
meg szélességét ill. mélysé
gét). Terjedjen az árhullám 
függőleges vízfalat alkotva 
állandó c sebességgel. Jelölje 
a hullám előtti vízmélységet 
és a vízfolyás sebességet HQ 
ill. v0, az árhullám frontja 
mögöttit pedig (a magasvízi 
oldalon) Hm és vm. Model
lünkben Hq, Hm valamint v0 
és vm legyenek állandók. Te
kintsük a folyó vizét ideális 
folyadéknak, és hanyagoljuk 
el a külső légnyomást. (Bebi
zonyítható, hogy az utóbbi 
feltétel elhagyása a végered
ményt nem befolyásolja, de a 
matematikai levezetéseket
áttekinthetőbbé teszi).

A vizsgálat során adott mennyiségeknek vesszük az eredeti (Ho) és mege
melkedett (Hm) vízmélységeket, a folyó (B} szélességét, a víz eredeti (árvíz előtti) 
(v0) sebességét valamint a víz (p) sűrűségét.

Keresett mennyiségek a hullámfront c haladási- és a megáradt folyó vízének 
vm áramlási sebessége.

Felhasználandó fizikai törvények, ismeretek

1. A materiális térfogat fogalma. Materiális térfogaton a folyadékban (kép
zeletben) kijelölt olyan tartományt értjük, melynek határfelületét (egy képzeletbeli 
hártyát képezve) e folyadék részecskéi alkotják. Ha a folyadék áramlása során e 
tartomány deformálódik is, azok a folyadék-részecskék, melyek kezdetben e felü
leten belül voltak, a deformáció után is benne maradnak. Azok pedig, amelyek 
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kezdetben "kívül rekedtek", később sem kerülnek bele. Más szavakkal: a materiá
lis térfogat olyan térfogat, melynek pontjait a folyadék részecskéihez kötjük, tehát 
a vízrészecskékkel együtt mozognak.

2. A tömegmegmaradás tétele. Bárhogy is jelölünk ki a folyóvízben egy ma
teriális térfogatot, a benne található folyadék tömege az áramlás során mindig 
ugyanannyi marad (azaz tömege térben és időben állandó). Matematikailag meg
fogalmazva: ha m(f jelöli e térfogatban található anyag tömegét (valamely tetsző
leges t időpontban), m(t+&t) pedig valamely Az idővel később, akkor

m(t} = m(t + A/). (1)

3. Az impulzus-tétel. Egy materiális térfogaton belül található anyag I impul
zusának (infinitezimálisan rövid) Az idő alatt bekövetkező AI változása egyenlő e 
materiális térfogatban található anyagra ható külső F erők vektori eredőjével:

F = —, haAZ^>0. (2)
AZ

4. Nyugvó folyadékok által a folyadékot magába foglaló edény oldalfalára 
ható nyomóerő. Egy //mélységű, B szélességű, p sűrűségű folyadékkal telt edény 
oldalfalára (pl. egy folyót elzáró zsilipkapura) a folyadék hidrosztatikus nyomásá
ból származó erő eredője (IX. 3. ábra)'.

F = PgH1~, (3)

ahol g a nehézségi gyorsulás.

IX. 3. ábra. Vázlat egy zsilipkapura ható nyomóerő 
meghatározásához
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Az árhullámok matematikai modellezése

Képzeletben jelöljünk ki egy, a folyó vízrészecskéi által alkotott olyan tarto
mányt (materiális térfogatot), mely valamely t időpillanatban tartalmazza az árhul
lám frontját {IX.4. ábra).

Nyilvánvaló, hogy e térfogat egyik része az árhullám előtti, másik része az 
árhullám mögötti folyószakaszból áll, melyek mind geometriai méretükben, mind 
pedig fizikai jellemzőiben eltérnek. A baloldali rész sebessége és hosszúsága (a

VmAt. VoAtcAt

i—
H,

f+cAt-VmAt
/ L2-cAt+v0At

IX. 4. ábra. A folyóvízben kijelölt materiális 
térfogat helyzete és méretei valamely t és az 

azt követő t+At időpillanatban

IX. 4. ábra szerint) v,n és £b a 
jobboldalié v0 és L2. {LY és L2 
számértéke tetszőleges).

Valamely, igen rövid At idő 
elteltével e térfogat alakja megvál
tozik. Bal oldali határfelülete a fo
lyadékrészecskék ottani vm sebes
ségével halad, tehát At idő alatt 
vm-At utat tesz meg. Jobb oldali 
határfelülete (hasonló megfontolá
sok alapján) v0-Aí-vel mozdul el 
{IX. 4. ábra). A két tartományt el
választó felület pedig az árhullám 
c sebességével fiit, azaz c-At -nyit 
jut előbbre.

Alkalmazzuk e materiális tér
fogatra vonatkozólag a tömegmeg

maradás tételét. Ennek érdekében határozzuk meg a benne található anyag tö
megét külön a t, és ettől függetlenül a t+At időpontokra, majd e két értéket az (1) 
értelmében tegyük egyenlővé.

Jelölje ^(t) a bal oldali, ^(í) a jobb oldali tartomány térfogatát a t időpilla
natra vonatkoztatva. Ismerve a víz p sűrűségét, a keresett tömeg

+ (4)

AIX. 4. ábrát felhasználva írhatjuk, hogy

Ví(t) = BLíHm, (5)

W)-B (6)

mely kifejezéseket a (4)-be visszaírva:
m^p[BLiHm^BB1H„\ (7)

A t+At időpillanatra mind a bal-, mind a jobb oldali résztérfogat hosszúsága 
megváltozik, ezért

^(r + A^BfZj + cAZ-^Az)#,,, (8)
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y2(t + At) = B(L2-c&t + vo Át) Ho, (9)

tehát tömegük:
m(t + Az) = pÍB^ + cáí- vm^)Hm + B^L^ - c^t + v0 (10)

A tömegmegmaradás törvénye értelmében m(t) és w(Z+AZ) megegyeznek. 
Ennek megfelelően a (7) és (10) egyenleteket egyenlővé téve, majd p-val és 5-vel 
egyszerűsítve:

LlHm + L1Hc = (Li + cM-vmSt)Hm + (L1-cM + voM)H1 (11) 

kifejezéshez jutunk. Elvégezve a zárójelek felbontását, kiderül, hogy az LyHm és 
L2-Hq tagok kiesnek, sőt Az-vei is lehet egyszerűsíteni. Végül

Hw(c-v)+Ho(vo-c) = 0 (12)

egyenletet nyerjük v-re és c-re. Mivel egyelőre csak egy egyenletünk van e két is
meretlenre, további egyenletet kell keresnünk, melyhez az impulzus-tétel alkalma
zásával jutunk.

Valamely test impulzusát megkapjuk, ha tömegét megszorozzuk sebességé
vel:

\ = m-N, (13)

ami a test p sűrűségének és V térfogatának ismeretében

\=pVN (14)

alakba írható.
A (2) szerint az impulzus-tétel vektoregyenlet, ezért az egyenlőség a AI/Az 

impulzus-változás és az F erő vektor valamennyi komponensére fenn kell álljon. 
Jelen esetben azonban elegendő a vízszintes irányba (pontosabban a vízfolyás irá
nyába) mutató vektorkomponensekkel foglalkoznunk, mert a kijelölt materiális 
térfogatban található folyadéknak csak ilyen irányú sebességkomponense külön
bözik nullától. (A többi komponensre felírt egyenlet feladatunk szempontjából 
semmitmondó). Következésképpen nem vezet félreértéshez, ha a továbbiakban 
(elhagyva a vektorj eleket) az impulzus-tételt skalár egyenletként írjuk fel.

A (2) bal oldalán a materiális térfogatban található víz impulzusának Az idő
szakra eső megváltozása áll. Ennek kiszámításához határozzuk meg e test I im
pulzusát a /, majd a z+Az időpillanatra vonatkozóan.

Mivel a vizsgált materiális térfogat különböző részeinek sebessége különbö
ző, ezért olyan elemekre kell bontani, melyeknek sebessége az egyes elemeken 
belül állandó. Jelen esetben a bal oldali rész sebessége vm, a jobb oldalié v0, tehát 
az impulzust ki kell számítani külön a bal, és külön a jobb oldali részre, majd az 
így nyert rész-impulzusokat össze kell adni.

A bal oldali rész impulzusa a t időpillanatban:

k^pV^m- (15)
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^(tj-t az (5)-ből véve nyerjük, hogy:

h(t) = pBLlHmvm. (16)

Hasonlóképpen határozhatjuk meg a jobb oldali rész /2(0 impulzusát-

Iz^pBLzH^. (17)

A materiális test teljes impulzusa a (t-időpillanatban):

W =pB A Hm vm+pBL2 Ho v0. (18)

Az idő elteltével a baloldali rész térfogata ^(í+Azj-re, jobb oldali K2(z+At)-re 
változik. A (8) és (9) felhasználásával

I^t + Aí) = pB(Lx + cM - Hm, (19)

Z2(í + kt) = pBÍJ^ -c\t + vQkt)H0,

azaz í+Aí időpillanatban a materiális test teljes impulzusa:

I(t + ^t)=pB(Ll + cM-vm+^t) Hmvm+pB(L2 -cM + voM)Hovo. (21)

A Az időszakra eső impulzus-változás Z(z+Az) és I(t) különbsége:

AZ = 7(Z + AZ)-1(Z).

A (18) és (20) felhasználásával, a zárójelek felbontása és a lehetséges (ele
mi) egyszerűsítések után

M=pB[Hm(c-vm)vm + Ho(vo-c)vo]^t. (23)

Az impulzus-tétel jobb oldalán a materiális térfogatban található vízre ható 
külső erők (jelen esetben a vízszintes irányú erők) F eredője áll. F meghatározá
sához e materiális testet képzeletben emeljük ki környezetéből.

1X5. ábra. A kiemelt materiális térfogatra 
ható vízszintes irányú erők

Ha e kiemelt test jobb és bal 
oldali végeire nem fejtenénk ki 
nyomást, akkor e folyadéktömeg 
nyilván szétfolyna. Egyensúlyát a 
szomszédos (a materiális térfoga
ton kívüli) vízrészecskék nyomó 
ereje biztosítja. Mivel a materiális 
testtől balra elhelyezkedő vízré

szecskék sebessége megegyezik a baloldali határfelület vm sebességével, ezért e 
határfelület a szóban forgó vízrészecskék számára egy hozzájuk képest nyuga
lomban lévő falnak tekinthető. Következésképpen a materiális térfogatban talál
ható folyadékra bal oldalról ható Fv erő egyenlő azzal az erővel, amelyet e ré
szecskék egy edény függőleges oldalfalára (pl. egy, a folyót elzáró zsilipkapura) 
kifejtenének. Jelen esetben ez a "zsilipkapu" Hm mélységű és B szélességű, azaz 
F{ a (3) figyelembevételével

86



F^PgH^. (24)

A materiális térfogat jobb oldalára ható erő ugyanilyen megfontolásokkal

F=PgH2^. (25)

(A (25) levezetésénél kihasználtuk, hogy a jobb oldalon a vízmélység nem 
Hm, hanem

Az eredő erő:

F = F1-F2, (26)

mely (rendezés után):

F = Pg[H2-H2]^. (27)

Az impulzus-tétel szerint

F = — , ha Aí-*0. (28)
Ar

F ill. AZ helyébe helyettesítve a (27) és (23) kifejezéseket

og[H2 - W21- =

képletet nyerjük, mely egyszerűsítések és átrendezések után
2[^m(c-vw)vm + ZZ0(v0-c)v0] = g(z/2 _ #2) (30)

egyenletet szolgáltatja.
Mivel a (30) a (12)-től független egyenlet, de ismeretlenként szintén csak vm 

és c mennyiségeket tartalmazza, ezért e két egyenlet már megoldható vm és őre 
nézve. Megoldásuk érdekében a (12)-ből fejezzük ki vm-et:

v = (v — clm tt o (31)

majd helyettesítsük a (30)-ba:

(vo-c) + c

A zárójelek felbontása ill. elemi átrendezések után a (32) tömörebb alakra 
hozható:

2^(Hm-vMc~^g{H2„-H2),

22 m
(33)

amely őre viszonylag könnyen megoldható:
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A (34) megadja (ismert mennyiségek függvényében) az árhullám terjedési 
sebességét.

Végül a megáradt folyó vizének áramlási sebességét c-nek a (31 )-be történő 
helyettesítésével nyeljük:

v0~v0 + V + P w ^m
0 rHo 2

V =- — (35)

mely rendezés után:

V = V m o (36)

A matematikai modellezés eredményeinek földrajzi értékelése

A (33) szerint az árhullám levonulási sebessége elsősorban a kisvízi Ho és az 
árvízi Hm vízmélységek arányától, a közepes vízmélységtől és a folyó
víz eredeti v0 sebességétől függ. Meglepő, hogy a g nehézségi gyorsuláson kívül 
más fizikai paraméter nem fordul elő e végképletben: c független a folyó B szé
lességétől, p sűrűségétől, a kijelölt materiális térfogat L2 hosszától és a vizs
gált időszak Az tartamától.

Az árhullám mögött megemelkedett folyó vizének vm sebessége ugyanazok
tól a paraméterektől függ, mint magának a hullám frontjának sebessége. A (36)- 
ban azonban felfedezhető a vízszintekből képzett (Hm-Ho) kifejezés is, ami az 
áradás mértékét (azaz a hullám magasságát) jelenti. Tehát egy kisebb hullámma
gasságú árvíz esetén lassabban folyik a folyó, mint egy magasabb áradásban. A 
(36)-ból az is leolvasható, hogy a megáradt folyóban a víz mindig gyorsabban 
áramlik, mint az áradás előtt (vw>v0). Figyelemre méltó azonban, hogy az árhul
lám levonulási sebessége a hullámmagassággal nincs közvetlen kapcsolatban, 
mert a (34)-szerint c független a kifejezéstől.

Megjegyezzük, hogy a fent vizsgált árhullámok viszonylag stabil képződmé
nyek. Ez azért érdemel figyelmet, mert a természetben az "éles", ugrásszerű vál
tozásokat hozó hullámok általában "szétfolynak", azaz különféle sebességgel ha
ladó, különböző amplitúdójú hullámokra bomlanak. Bizonyos körülmények kö
zött azonban (pl. csatornákban, vagy a tengerek felszínén terjedő szökőárakban) 
e hullámcsomag alkotói hosszú ideig "együtt maradhatnak". Az ilyen hullámokat 
szolitonoknak nevezik.

Végezzünk az elméleti modellezés eredményeinek alkalmazásaként szám
szerű kiértékelést. Legyen a vizsgált folyó mélysége az árvíz előtt H=5 m, sebes
sége v0=4 km/h (~1,1 m/s). Vonuljon le egy 3 méteres árhullám (azaz Hm= 8 m).
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Határozzuk meg ezen árhullám haladási- és az árvízben áramló részecskék 
mozgási sebességét. (A nehézségi gyorsulás értéke: g=9,81 m/s). Ezeket az ada
tokat a (34) és (36)-ba helyettesítve:

c = l,l + J9,8b--—= 1,1 + 10,1 = 11,2—= 40 —

V 5 2 s h ’

v = l,l + -J9,8b---  ̂= 1,1 + 3,78 = 4,8 — = 18 —
8 V 5 2 ’ s h ’

Megállapíthatjuk, hogy egy Duna méretű folyón kb. 40 km/h sebességgel 
haladnak az árhullámok, és a víz sebessége közvetlenül az árhullám mögött kb. 
ötször akkora, mint az árhullám előtt.

A (34) lényegesen leegyszerűsíthető és áttekinthetőbbé alakítható abban az 
esetben, ha az emelkedés viszonylag kicsi az eredeti vízszinthez képest. Ha 
Hm-H0«H0, akkor

Hm = Hm + Ho-Ho ^Ho + (Hm - Ho) 1 ।
Ho Ho Ho * ’

Ho +Hm _ Ho +Hm +Ho-Ho __2-Ho + (Hm-Ho) H „
es 2 " ' 2 2=H°'

E közelítéseket felhasználva:

= + (37)

ami szerint az árhullámok sebességét alapvetően a vízfolyások nyugalmi vízszínt- 
je határozza meg. Ez egy nagyon gyakran és széles körben alkalmazott képlet, 
mely alkalmas minden olyan vízhullám (pl. tengerrengés, dagályhullám, stb.) se
bességének meghatározására, melynek (Hm-H0) amplitúdója sokkal kisebb, mint 
a víz mélysége.

Befejezésül emlékeztetünk arra, hogy a víz pusztító ereje az áramlás sebes
ségének négyzetével arányos, így a fenti számítások is igazolják azt a földrajzi ta
pasztalatot, mely szerint az árvizek felszínformáló hatása a folyók kisvízi munká
jának sokszorosa.
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X. A TENGERJÁRÁST KIVÁLTÓ ERŐK FÖLDGÖMBI ELOSZLÁSA

A tengerjárás általános jellemzése

Tengeijárás alatt a tengervíz hosszúperiódusú (un. lunaszoláris) mozgását 
értjük, melynek legfőbb jellemzője, hogy a tengervíz szintje periodikusan emelke- 
dik-süllyed (X. 1. ábra), illetve viszonylag nagy sebességgel periodikusan áramlik 
(X.2. ábra).

X.l. ábra. A tenger szintjének változásai a tengerjárás során

A tengerjárás oka abban keresendő, hogy a Föld nem pontszerű, hanem ki
terjedt test, ezért —a Naprendszerben végzett forgó ill. keringő mozgásából szár
mazó— centrifugális erők, valamint a Hold és a Nap tömegvonzásából adódó

X.2. ábra. A tenger áramlása a tengerjárás során
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gravitációs erők eredője úgy a Földön belsejében, mint felszínén (a Föld közép
pontjától eltekintve) nullától különböző. Ezen eredő erő hatására a Föld mobilis 
anyagai gyorsulást szenvednek és elmozdulnak.

Amint a FJ. ábra is mutatja, a vízszint-ingadozás csak megközelítőleg 
egyenletes, ugyanis a tengeijárás alapvetően négy, különböző periódusidejű hul
lám eredőjeként alakul ki. Legfeltűnőbb a 24h 50' periódusú kettős-hullám (mely 
egy nagyobb, és egy fél nappal későbben jelentkező kisebb hullámból áll). Ez a 
periódus egyezik a Hold Föld körüli keringési idejével. Megfigyelhető egy kb. fe
le akkora amplitúdójú kettős-hullám is, amelynek periódusideje 24 óra. Ez az 
összetevő a Nap látszólagos Föld körüli mozgásához igazodik. Az árapályban 
egy 28 és egy 365 napos ismétlődés is megjelenik, a Hold havi ill. a Nap látszóla
gos mozgásának évi periódusa miatt.

A dagály magassága a beltengerekben (pl. a Földközi-tengeren) és a nyílt 
óceánokon viszonylag kicsi: fél méteres nagyságrendű. Nagyobb az óceánok felé 
nyitott melléktengereken (pl. a Mexikói-öbölben) ahol az átlagos dagály-magas
ság 6-8 méter. Legnagyobb értékét azonban az óceáni peremtengereken és töl
csértorkolatokban éri el, ahol is nem ritkák a 10-15 méter magas dagályok.

A tengeijárás folyamatát számos tényező módosítja. Ezek közül a legfonto
sabb a Föld és a Hold (ellipszis-alakú) pályájának excentricitása, a Föld tengelyé
nek (pályasíkjához viszonyított) ferdesége, a Föld és Hold pályasíkjainak kitérő 
helyzete, a Föld és a Hold keringési idejének különbözősége, valamint a tengervíz 
mozgását akadályozó objektumok (kontinensek, szigetek, stb.) elhelyezkedése 
(X.3. ábra).

X3. ábra. A tengerjárást befolyásoló legfontosabb tényezők

Ebben a fejezetben elméleti modellezéssel azt vizsgáljuk meg, hogy milyen 
irányú és nagyságú az árapálykeltő erők eredője a Föld felszínének különböző 
pontjaiban, mi okozza a dagályáramlást, miért jön létre kettős dagályhullám (azaz 
miért emelkedik a tengervíz a Föld Holddal átellenes oldalán is), és milyen arány
ban áll a magasvíz ill. mélyvíz amplitúdója.
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A tengerjárás dinamikájának idealizált modellje

Tételezzük fel, hogy a Föld csak egyetlen égitesttel (pl. csak a Holddal) alkot 
egymás körül keringő rendszert (azaz modellünkben tekintsünk el a Nap 
árapálykeltő szerepétől). Egymástól mért távolságukat és keringési idejüket te
kintsük állandónak, a Hold pályasíkját pedig a Föld egyenlítőjének síkjával egy
beesőnek. (Ez utóbbi nem elvi, hanem "kényelmi" egyszerűsítés: így a levezetésre 
kerülő összefüggések áttekinthetőbbek lesznek). A Föld alakjára vonatkozólag 
csupán annyi megszorítást teszünk, hogy a felülete legyen tökéletes gömb (ne pe
dig ellipszoid vagy geoid).

Az árapály modellezésének menete az alábbi lépéseken keresztül történik. 
Először felbontjuk a Föld mozgását tengelyforgási (rotációs) és keringési (transz
lációs) összetevőkre, majd meghatározzuk a keringésből származó centrifugális- 
és a Hold tömegvonzásából adódó gravitációs erő földgömbi eloszlását, végül ké
pezzük ezen erők vektori eredőjét, és megvizsgáljuk irányának és nagyságának 
alakulását a Föld egyenlítője mentén.

Adott mennyiségeknek tekintjük a Hold tömegét (MH), a Hold Földtől mért 
távolságát (Rf, a Föld sugarát (Rf és az egyetemes gravitációs állandót (/).

Keresett mennyiségek az árapálykeltő erők eredőjének (Ff függőleges és Fv 
vízszintes) komponensei (a foldgömb földrajzi koordinátáinak függvényében).

Felhasználandó fizikai törvények, ismeretek

1. Newton-féle gravitációs törvény. Két, pontszerű mx és m2 tömegű test kö
zött fellépő vonzóerő egyenesen arányos tömegük szorzatával és fordítottan ará
nyos távolságuk négyzetével:

(lásd az I. fejezetet). A II. fejezetben bebizonyítottuk, hogy gömbszimmetrikus 
testek által keltett gravitációs erőtér ugyanolyan szerkezetű a gömb felületén ill. 
azon kívül, mint a tömegpontok gravitációs tere. Minthogy e feladatban csak a 
Föld felszíni pontjaiban keressük gravitációs erőterét, ezért meghatározásához al
kalmazhatjuk az (1) összefüggést.

2. A centrifugális erő fogalma és meghatározása. A dinamika newtoni tör
vényei ún. tehetetlenségi (inercia-) rendszerekben érvényesek, azaz olyan rend
szerekben, melyekben minden pontszerű test megtartja nyugalmi állapotát vagy 
egyenes vonalú egyenletes mozgását, míg reá más testek kölcsönhatást nem gya
korolnak. E tétel (a newtoni mechanika körében) fordítva is igaz: egy pontszerű 
test csak akkor végezhet gyorsuló mozgást, ha rá valamilyen erő hat. A Föld 
azonban nem tehetetlenségi-, hanem forgó rendszer. Ha forgó rendszerben (pl. 
egy lemezjátszó korongján) egy testet magára hagyunk, akkor az "kirepül" a 
rendszerből anélkül, hogy bármiféle erő hatott volna rá. Forgó rendszerben tehát 
nem érvényesek Newton törvényei.
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Annak érdekében, hogy a newtoni mechanikát mégis alkalmazni lehessen, 
bevezették az Fcf centrifugális erő fogalmát. A centrifugális erő egy olyan fiktív 
erő, melyet ugyan nem két test valódi kölcsönhatása hoz létre, de figyelembevéte
lével "látszólag" magyarázható a magukra hagyott testek gyorsuló (a forgás
tengelytől távolodó) mozgása. A centrifugális erő mindig a forgómozgás közép
pontjától kifelé irányul, nagysága pedig

Fcf=mra2, (2)

vagy felhasználva a körmozgásokra vonatkozó v^r-oj összefüggést

v2
Fcf = (3)

J r

ahol m a vizsgált test tömege, r e test távolsága a körmozgás középpontjától, és co 
a körmozgás szögsebessége. (Centrifugális erő hatására mozdulnak el a kanyar 
külső oldala felé pl. egy kanyarodó gépjárműben magára hagyott testek).

3. A merev testek mozgásának összetevői. Minden merev test mozgása 
felbontható egy tengely körüli forgásra (rotációra), és egy forgásmentes, önmagá
val párhuzamos eltolódást eredményező, tetszőleges pályán haladó ún. transzláci
ós mozgásra. A rotáció során a test a tér egy pontja körül forog, azaz a forgás
ponttól eltérő távolságra található pontjai különböző sugarú körök mentén, külön
böző sebességekkel haladnak. Ezzel szemben a transzlációt végző test minden 
pontja azonos sebességű és ugyanolyan alakú (önmagával egybevágó) pályát kö
vet, csupán e pályák egymáshoz képest el vannak tolódva.

Az árapálykeltő erők matematikai vizsgálata

A Föld mozgásának transzlációra és rotációra való felbontását a X.4. ábra 
szemlélteti. Kövessük egy, a Föld középpontjában található 0 és egy, az Egyenlí
tőn található P pont mozgását. A rotáció során a Q pont helyben marad, míg P a 
0 körül körpályán forog. A X.4. ábrán látszik, hogy a PQ szakasz (mely egy 
földrajzi hosszúsági kör felülnézetének feleltethető meg) fokozatosan elfordul.

Ezzel szemben a transzlációs mozgásban a PQ szakasz iránya változatlan, 
és mind a P, mind a 0 pont ugyanolyan Rk sugarú körön, egyenletesen kering. 
Mivel mind a P mind a 0 ugyanannyi idő alatt tesz meg egy teljes kört, nyilván
való, hogy kerületi sebességük is megegyezik.

Bebizonyítható, hogy a Föld rotációs mozgása a Föld lapultságában, transz
lációs mozgása pedig az árapálykeltő erők kialakulásában játszik szerepet. Mivel 
e fejezetben feladatunk a tengeijárás vizsgálata, ezért a továbbiakban csak a 
transzlációs mozgás következményeivel foglalkozunk.

Ha mármost a Föld felületén tetszőlegesen kiválasztunk egy pontot, és vizs
gáljuk az oda helyezett m tömegű próbatestre ható centrifugális erőt, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy Fcf nagysága független e pont földgömbi helyzetétől. A fent 
írottak értelmében ugyanis a földfelszín minden pontja ugyanolyan Rk sugarú kö
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rön, ugyanolyan v kerületi sebességgel kering, tehát a (3) szerint a centriíugális 
erő is minden pontban

r v2
(4)

nagyságú. Fcy vektor iránya párhuzamos a Föld keringési síkjával, és a keringés 
középpontjából kifelé mutat.

X.4. ábra. Merevtest-szerűen forgó és keringő Föld mozgásának felbontása 
transzlációra és rotációra

Bár Fcf képletében álló v és Rk mennyiségek ismeretlenek, mint látni fogjuk, 
kiküszöbölhetők. Ennek érdekében tekintsük a X. 5. ábrát.

X.5. ábra. Egy, a Föld tömegközéppontjába helyezett próbatestre ható erők 
egyensúlya a Földdel együtt forgó rendszerből nézve
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XX 5. ábra a Föld—Hold rendszert mutatja, amint a közös S tömegközép
pontjuk körül keringenek. Rk jelöli a Föld középpontjának távolságát az S ponttól 
mérve, (tehát Rk megegyezik a Föld transzlációs keringési sugarával). Abból, 
hogy a Föld középpontja keringése során az S ponttól mindig ugyanolyan távol 
helyezkedik el, (azaz a Földdel együtt forgó rendszerből nézve "nyugalomban" 
van) következik, hogy a képzeletben a Föld középpontjába helyezett m tömegű 
próbatestre ható erők eredője nulla:

Fcf=Fg. (5)

Fg a Hold által a próbatestre kifejtett erő, mely az (1) alapján

ps (6)

(Ro a Föld—Hold távolság, MH pedig a Hold tömege). A (6) kifejezést az (5) 
jobb oldalába helyettesítve az m tömegű próbatestre ható centrifugális erőre 

összefüggést nyeljük. Szavakban megfogalmazva: bárhol is helyezzünk el a Föl
dön egy pontszerű testet, a Föld keringéséből származó centrifugális erő mindig 
egyenlő azzal a gravitációs erővel, mely e testre hatna, ha a Föld középpontjába 
helyeztük volna.

X. 6. ábra. Egy, a Föld egyenlítőjén elhelyezett m tömegű 
próbatestre ható, a Hold tömegvonzásából származó erő

Természetesen a Hold vonzásából származó gravitációs erő eltér a (6) által 
megadott értéktől ha a próbatest a Föld felszínének tetszőleges pontjában találha
tó (X.6. ábra), mert akkor a Hold középpontjától mért távolsága és helyzete más, 
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mintha a Föld középpontjában lenne. Jelölje R e pontnak a Hold középpontjától 
mért távolságát, 2 pedig földrajzi hosszúságát (feltéve hogy az adott időpillanat
ban a Hold éppen a greenwichi meridián felett delel).

Az (1) alapján e P pontban a Hold gravitációs erejének abszolút értéke

Fs = r
mMH 

R1 (8)

R értékét a X. 6. ábrán látható háromszögre alkalmazott cosinus-tétellel hatá
rozhatjuk meg:

R = ^R2 + R1F-2RoRFcos7L . (9)

Mivel RO=3,84 108 m és R^=6,37-106 m, ezért RO2»RF2’ így élhetünk az

R = /R2-2 R0RF cosA (10)

közelítéssel.
A (7) és (8) alapot ad ahhoz, hogy felállítsuk az árapálykeltő erők eredőjé

nek a Föld felszínével párhuzamos és az arra merőleges komponenseit megadó 
összefüggéseket. Minthogy a földfelszín valamennyi pontjában a helyi függőleges 
irány egybeesik a Föld középpontjához húzott sugár irányával, a helyi vízszintes 
pedig párhuzamos a Föld érintőjével, ezért a továbbiakban (a földrajzi szemléle
tesség érdekében) sugárirány helyett függőlegest, érintőirány helyett pedig víz
szintest fogunk használni.

Rajzoljuk fel a P pontban elhelyezett m tömegű próbatestre ható centrifugá
lis és gravitációs erő függőleges komponenseit (X. 7. ábra).

X. 7. ábra. Az Egyenlítőn elhelyezett m tömegű próba
testre ható centrifugális és gravitációs erőknek a Föld 

felszínére merőleges irányú komponensei

Jelölje Fgf a gravitációs-, Fcff a centrifugális erő sugárirányú (azaz 
függőleges) komponenseit. XX. 7. ábra alapján

Fgf = Fgcos{A+a), (11)

Fcff ^Fcf cos A. (12)
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Az eredő Ff erő F^ és p különbsége, mert a X. 7. ábra szerint ellentétes 
iránynak:

Ff - Fg cos(A + a)- Fcf cosA.

Bontsuk fel a (13) első össze adandójának cosinusos tagját az összegezést 
képletek segítségével:

cos(A + a) = cosA cos# - sin A sin a.
Emeljük ki a X. 7. ábrán látható háromszöget QO. ábra), melynek alapján

r0 - RfCOsA 
cos# =------- --------

R
és

sin# = — sin A 
R

(15)

(16)

X. 8. ábra. Vázlat a cosinus-tétel alkalmazásához

Mivel R0»Rf ezért #igen kicsiny szög (#<1°), így cosinusa igen jó közelí
téssel 1-gyel egyenlő (cos l°=0,9998):

cos # = 1. (17)

A (16) és (17) kifejezéseket a (14)-be, majd az eredményt a (13)-ba helyet
tesítve:

R
cosA——sin A -RfcosA. n CJ

Fcf^ Fg helyébe a (7) és (8) kifejezéseket írva kapjuk, hogy

p = y—-F- cosA——sin A - y---- ^-cosA.7 « L R J
Elemi átrendezések után:

(18)

(19)
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Ff = ymMH'
R2 R2.

Rf • 
cos 2—vsm

R3
(20)

Hozzuk közös nevezőre az első tényező zárójeles kifejezését, így

ro-r2 
r2r2Ff = ym Mh

Rf 2
COS>1------ySUlÁ

R3

A (21) egyenlet RO2-R2 tényezőjébe a (10) szerinti R = ^R2 -2 R0Rf cos2 

közelítő képletet írva nyerjük, hogy

Fj- = ym M[{-
2R0RfCQSA 

R2R2
COS/l-

Rf 7
-^-sm2/l k 
R3

A nevezőben R-et nagy pontossággal helyettesíthetjük 7?0-lal, u.i. 1/R2~1/RO2 
(e közelítés hibája mindössze 1,6%). Ezt felhasználva, elemi átrendezések után az

Fj- = ymMH —j{2cos22 - sin 2/l} (23)
Ro

kifejezéshez jutunk. Végül figyelembe véve a 

cos22+sin22 =1, (24)

és a

2 cos2Á = 1 + cos(2A) (25)

trigonometriai azonosságokat, az árapálykeltő erő sugárirányú (a helyi függőleges 
irányába eső) komponensére

Rf
Ff = ymMH-^ 

Ro
|-cos(22) + i

összefuggést nyerjük.
Az árapálykeltő erő érintőirányú komponensének meghatározásához ismét 

rajzoljuk fel a Földet az Északi sark felől nézve (X.9. ábra).
Jelölje F^ a gravitációs, Fcy, a centrifugális erőnek a helyi vízszintessel (az

az az Egyenlítő érintőjével) egyirányába eső komponensét. AX.9. ábra szerint
F^ =Fgsin(2 + a), (27)

és FCF = Fcf sin (28)

Az eredő Fv erő ismét e két összetevő különbsége, mert irányuk ellentétes:

Fv = Fg sin(2 + a) - FCf sinÁ. (29)

98



X.9. ábra. Az Egyenlítőn elhelyezett m tömegű próba
testre ható centrifugális és gravitációs erőknek a Föld 

felszínével párhuzamos komponensei

Felhasználva a (7) és (8) kifejezéseket:

Fv = y—±2-sm(A+ a) - y----^-smÁ.
R2 Ro

(30)

Figyelembe véve a
sin (2 + a) = sinÁ cos«+cosA sin a

összegezést képletet, valamint azt, hogy cosasl (hiszen cos l°=0,9998):

í 1 Rf 1
Fv = ymMH<— smÁ + ^z-smAcosÁ------sinAk 

[R2 R3-R2

(31)

(32)

melyet átrendezve

Fv = ymMH
R2 _ r2 Rf

—— sinA + -^-sinÁ cos2 >.
R2 R2 R3

(33)

Ismét kihasználva az Ff meghatározása során bevezetett egyszerűsítési lehe
tőségeket, elemi átrendezések után az árapálykeltő erők vízszintes komponensére

Fv = ymMH
3 Rf—^sin(2/l)
2 R3 JO

(34)

képletet nyerjük.
Végül Ff és Fv egyenleteit a próbatest m tömegével osztva megkapjuk az 

egységnyi tömegű testre ható erőket, azaz a tengeijárást kiváltó (járulékos) gravi
tációs gyorsulás gfés gv komponenseit:

Rf [3 11
= y -cos{2A) + ->

I\
(35)

gv = r^|^-sin(22). (36)
Ro
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Az árapály matematikai modellezéséből levonható földrajzi következtetések

A (35) és (36) összefüggésekkel megadott gravitációs anomáliákat a X.10. 
és XII. ábrán mutatjuk be polárdiagram formájában.

X.10. ábra. Az árapálykeltő erők függőleges (a Föld 
felületére merőleges) komponensének eloszlása az Egyenlítő 

mentén

Az ábrák alapján a következő megállapításokat tehetjük. Az árapályt kiváltó 
erők függőleges komponensének maximuma azokon a földrajzi helyeken találha
tó, ahol a Hold delel, vagy e pont antipódusában. Zérus értéket 2a±51°-nál vesz 
fel. Minimuma (pontosabban negatív maximuma) 2=±90°-nál van (azaz ott, ahol 
a Hold éppen a látóhatáron látszik), gy-minimumának abszolút értéke a maximuma 
felével egyenlő.

Az árapálykeltő erők vízszintes komponensének maximumai a függőleges 
komponens maximum-pontjaitól ±45°-ra helyezkednek el. A vízszintes kompo
nensek iránya a Holddal egyező oldalon a Hold felé, az ellenkező oldalon a Hold
dal átellenes irányba mutat.

Mármost megállapíthatjuk, hogy a tengervíz emelkedését és süllyedését az 
árapálykeltő erők függőleges (sugárirányú) komponense "idézi elő". Dagályáram
lás pedig azért következik be, mert az eredő erőnek van horizontális komponense 
is, ami a tengervizet a Föld felszínével párhuzamosan elmozdítja, áramlásra kész
teti. (Ez egyben magyarázatot ad arra is, hogy a legmagasabb dagályhullámok mi
ért az óceánparti öblökben, tölcsértorkolatokban fordulnak elő: a dagályáramlás 
miatt a bezúduló tenger felduzzasztja az öböl vizét.)

Az erők vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a tengerszínt emelkedése 
(azaz a dagály) 2=0°és 2=180°, süllyedése pedig (azaz az apály) 2=±90° helyze
tekben maximális. A dagályáramlás 2=±45°ill. ±135°-nál a legnagyobb, míg a 
dagály- és apályhullámok tetőzésénél dagályáramlás nincs. A maximális vízszint-
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változás és a maximális dagályáramlás egymáshoz képest 2=±45°-os fáziseltérés
ben (azaz 6 óra idöeltérésben) van.

XI1. ábra. Az árapálykeltő erők vízszintes (a Föld felületé
vel párhuzamos) komponensének eloszlása az Egyenlítő 

mentén

Számszerű vizsgálat. A Hold tömege A^=7,343-1022 kg, Földtől mért távol
sága /^o=3,84-108 m. A Föld sugara 7?y=6,37-106 m és az egyetemes gravitációs ál
landó ^6,67-lO^Nm2 /kg2. E számadatokat a (35) és (36)-ba helyettesítve:

gf =6,667 -10’11 -7,347 -1022- 6,37-106 Í3 /3^11
------------cos(2;l)+ a r
3 Q/1 1 n8 I - ~

gv = 6,667 ■ 10'11 • 7,347■ 1022 ■ |--------- 6^7_J^------- 2
' 3,84 • 108 ■ (3,84-108)

elvégezve a kijelölt műveleteket:

g/ = 2,75-10’7 {2cos(2A)+l}

gv = 8,26-10'7 -sin(22).

A függőleges komponens maximális értéke: g^/Hl-lO^m/s2, minimális 
értéke: gfmin=-5,5• 10‘7 m/s2. A horizontális komponens maximuma: gvmax- 
8,26-10-7m/s2.

Megállapíthatjuk, hogy az árapály-keltette gravitációs anomália a Föld nor
mál (9,81 m/s2 értékű) nehézségi gyorsulásának mindössze tízmilliomod része.

Összefoglalás. Az előzőekben bemutatott elméleti modellből kiderült, hogy 
a Hold gravitációs vonzóereje csak a Föld középpontjában egyezik meg a 
Föld—Hold rendszer keringésből származó centrifugális erővel, minden más 
helyen e két erő között eltérés van.
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A Földnek a Hold felé eső oldalán a gravitációs erő nagyobb mint a centri
fugális, ezért az eredő erő a Hold felé (tehát a Föld középpontjából kifelé) mutat. 
A Holddal átellenes oldalon viszont a centrifugális erő a nagyobb, ezért az eredő 
erő ismét csak a Föld középpontjától kifelé mutat. Ezzel magyarázható a napi két
szeri dagályhullám.

Az apály úgy jön létre, hogy 2=±90°-nál az eredő erő a Föld középpontja fe
lé mutat, tehát a tenger felszíne benyomódik.
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XI. A TAVAK BEFAGYÁSÁNAK SEBESSÉGE

A tavak befagyási folyamatának jellemzése

Földrajzi környezetünkben lejátszódó folyamatok egyik közismert jelensége 
a folyók, tavak, tengerek időről-időre bekövetkező befagyása, majd a jégpáncél 
(tavaszi felmelegedéseket követő) megolvadása. Ajég megjelenése befolyásolja a 
környező területek klimatológiai viszonyait (a levegő nedvességtartalmát, hőmér
sékletét, széljárását); akadályozza a víz oxigéncseréjét (közvetlen hatást fejtve ki 
a tavak, folyók élővilágára, ökológiai környezetére); pusztító tevékenységével ál
landóan alakítja a partvonal formakincsét, és károkat okoz a mesterséges létesít
ményekben; akadályozza a vízi közlekedést, stb. Érdekes tehát tudni, milyen té
nyezők befolyásolják kialakulását, és milyen sebességgel történik vastagodása. 
Alább ezekre a kérdésekre keressünk választ.

A jégképződés jellegzetességei eltérőek attól függően, hogy tengeri-, folya
mi- vagy tavi jégről van-e szó.

A tengerek befagyásának sajátosságai a tengervíz magas sótartalmával hoz
hatók kapcsolatba. A sótartalom szerepe az, hogy befolyásolja (csökkenti) a víz 
fagyáspontját. Ennek következtében a tengerek (ugyanolyan léghőmérséklet mel
lett) később fagynak be, mint az édesvizek, nappali felmelegedésüket pedig kü
lönleges fizikai folyamatok (pl. az eredetileg sós jég kiédesedése) kísérik.

A folyami jég kialakulásának érdekessége abban rejlik, hogy a folyóvizek 
(turbulens átkeveredésük miatt) termikusán kiegyenlítettek, ezért jégképződésük 
csak akkor indulhat meg, ha már fenékig lehűltek 0°C hőmérsékletre. Ekkor vi
szont a víz megszilárdulása nemcsak a folyók felszínén, hanem azzal egyidejűleg 
medrük alján (fenékjég formájában) vagy mélyebb vízrétegeiben (lebegtetett hor
dalékszemcséikre fagyó kásajégként) is elindul.

Az édesvizű tavak vize a folyókéval ellentétben (a hullámzás keverő hatásá
tól eltekintve) nyugalomban van, ezért fagyása a tavak felszínén már akkor elkez
dődik, amikor mélyebb szintjeiken hőmérsékletük még 0°C felett van. Ez ellent
mondásnak tűnhet, hiszen a tavak mindennapi (fürdőzési) tapasztalataink szerint 
általában felszínük közelében melegebbek, és lefelé haladva hőmérsékletük csök
ken. Hogyan lehetséges akkor, hogy felszínükön (a fagyás megindulásakor) mégis 
hidegebb a víz, mint lejjebb? Nos, ennek magyarázata azzal kapcsolatos, hogy az 
édesvíz sűrűsége (fajsúlya) nem növekszik egyenletesen a hőmérséklet csök
kenésével, hanem 4°C-nál maximumot ér el. 4°C alatt a hidegebb víz már kisebb 
sűrűségű, mint a 4°C-os. Következésképpen egy kezdetben 4°C-nál magasabb 
hőmérsékletű tó vizében teljes hőmérsékleti átrétegződésnek kell lejátszódni a 
jégképződés megindulása előtt {XI. 1. ábra).

Az un. meleg tavakban a leghidegebb víz legalul helyezkedik el, majd a fe
néktől felfelé haladva egyre melegebb és melegebb hőmérsékleteket mérhetünk. 
Ilyen esetben a tavak un. egyenes hőmérsékleti rétegződésüek {XI. l.a. ábra).

Ha a levegő hőmérséklete 4°C alá süllyed, akkor kialakul az un. fordított hő
mérsékleti rétegződés: legalul lesznek a legmelegebb (tehát legnagyobb sűrűségű) 
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víztömegek, a hidegebb rétegek pedig e felett foglalnak helyet, hiszen a 4°C-nál 
hidegebb vizek sűrűsége a hőmérséklet csökkenésével csökken (Xl.l.b. ábra).

Kezdeti állapot: egyenes hőmérsékleti rétegződés

A fogyás megindulása

XI. 1. ábra. A tavi jégképződés főbb szakaszai

Ha a levegő hőmérséklete 0°C alá száll, hőmérsékleti ugrás fog mutatkozni a 
víz és a levegő között, hiszen a (folyékony halmazállapotú) édesvíz 0°C-nál nem 
lehet hidegebb. E hőmérsékletkülönbség azonban nagy "termikus szívóhatást" fejt 
ki, és addig csökkenti a víz belső energiáját, míg felszíni hőmérséklete el nem éri 
a O°C-t (sőt, túlhűlése révén kissé 0°C alatti értéket). Ekkor indul meg a jégkép
ződés (XI.l.c. ábra).
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Az egyre vastagodó jég hőszigetelő réteget képez a víz felett. Minthogy a 
jég hőmérséklete már 0°C alá is csökkenhet, ezért előbb-utóbb megszűnik a tó 
felszíne mentén mutatkozott hőmérséketi ugrás: a hőmérséklet a 0°C-os fagyási 
értékről kiindulva a jég belsejében fokozatosan csökken a levegő 0°C-nál alacso
nyabb hőmérsékletéig (Xl.l.d. ábra).

Nyilvánvaló, hogy időegység alatt csak annyi víz válhat jéggé, amennyinek 
fagyása során felszabaduló fázisátalakulási (fagyási-) hő a már kialakult, viszony
lag jó hőszigetelő-képességű jégrétegen át a szabad levegő irányába eltávozhat. A 
hőszállítás sebességét azonban lassítja a jégpáncél gyarapodása, mert mennél 
vastagabb egy hőszigetelő réteg, időegység alatt annál kevesebb hő juthat át rajta. 
A tavak befagyása tehát önmagát lassító folymat.

Alább meghatározzuk a gyarapodó jég vastagságát és a vastagodás sebessé
gét az idő függvényében.

A jégpáncél kialakulásának idealizált modellje

Az általunk vizsgált tó felülete legyen sokkal nagyobb, mint a jégréteg vas
tagsága. Legyen a fagyási folyamat kvázistacionárius, azaz elegendően lassú ah
hoz, hogy a kristályosodás során felszabaduló hő teljes egészében eltávozhasson 
a rendszerből. Tekintsük a jégréteg levegővel érintkező (felszíni) pontjainak hő
mérsékletét időben állandónak. A jég—víz keverék hőmérséklete a fázisátalaku
lás színhelyénél legyen 0°C. Ajég hőmérséklete a jégpáncélon belül (a stacionari- 
tási feltétellel összhangban) csökkenjen egyenletesen (lineárisan) a szabad levegő 
hőmérsékletéhez tartva (XI. 2. ábra).

A valóságos és az idealizált modell elsősorban a hőmérséklet térbeli eloszlá-

XI.2. ábra. A befagyott tó (termikus 
szempontból) idealizált modelljének 

vázlata

sában különbözik egymástól (XI. 3. 
ábra). Valóságban a hőmérséklet
változás a jégrétegen belül nem line
áris, hanem egy viszonylag bonyo
lult függvényt követve alakul, to
vábbá a víz—jég ill. a jég—levegő 
határfelület mentén bizonyos hőmér
sékleti ugrások jelentkeznek. Köz
vetlenül a jég alatt a víz (a fagyás 
megindulásához szükséges túlhűlés 
miatt) kissé hidegebb, mint a már 
megszilárdult jég alsó határfelüle
tén. A levegő hőmérséklete is ala
csonyabb, mint a vele érintkező jé
gé, mert ez a hőmérséklet-különb

ség "szivattyúzza át" a hőt a jég és a levegő érintkezésénél kialakuló határréte
gen.

105



Ismert mennyiségeknek tekintjük az olvadó jég—víz keverék To-, és a 
jég—levegő érintkezési felületet jellemző TL hőmérsékletet, a jég A hővezetési 
együtthatóját, valamint a jégképződés L fázisátalakulási hőjét. Keresendő', a jég
réteg b vastagsága a t idő függvényében.

Felhasználandó fizikai törvények, ismeretek

XI. 3. ábra. A hőmérséklet-eloszlás valódi 
karakterisztikája

1. A hővezetés törvénye egydi
menziós, stacionárius folyamatokra. 
Ha a hő egy állandó keresztmetszetű 
oszlop mentén az oszlop tengelyével 
párhuzamosan áramlik, akkor (amint 
azt az V. fejezetben kifejtettük) az 
oszlop bármely, tengelyére merőle
ges keresztmetszetén felületegysé
genként egységnyi idő alatt átáramló 
hő (azaz a hőáramsűrűség') egyene
sen arányos az oszlop végein mérhe
tő Ta és Tb hőmérsékletek különbsé
gével és fordítottan arányos az osz
lop H magasságával:

(1)

ahol q a hőáramsűrűség, 2 az illető anyag (jelen esetben a jég) hővezetési együtt
hatója.

2. Az olvadási hő fogalma. Bármely szilárd anyag megolvasztásához energi
át kell befektetni, mert az anyag részecskéinek mozgási energiája a folyadékban 
nagyobb, mint a kristályrácsban helyhez kötött (szilárd) állapotban. A megolvasz
táshoz tömegegységenként befektetendő energia az u.n. olvadási (fázisátalakulá
si) hő (jele: L, mértékegysége J/kg). Amennyiben a fázisátalakulás ellenkező 
irányba zajlik (azaz fagyás játszódik le), akkor az olvadáshő felszabadul (és a 
rendszerből eltávozik). Ha a megszilárduló folyadék tömege nem egységnyi, ha
nem w-nyi, akkor a felszabaduló hő

Qfel = L-m. (2)

3. A hőátadás törvényei két termodinamikai rendszer között. Ha egy termo
dinamikai rendszerben energia szabadul fel, és közben e rendszeren külső (vagy 
belső) erők munkát nem végeznek, akkor a felszabadult hő (Qfei) egyenlő a kör
nyezete (mint másik termodinamikai rendszer) által elszállított Qei hővel. Mate
matikailag megfogalmazva:

(3)
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A fagyás folyamatának matematikai vizsgálata

Képzeletben vágjunk ki a jégrétegből egy A alapterületű oszlopot (XI. 4. áb
ra). Az oszlop magassága (mely értelemszerűen megegyezik a jégréteg vastagsá
gával) valamely t időpillanatban legyen bx, majd egy (infinitezimálisan) kicsiny At 
idő elteltével b2 (^i^i)- idő alatt a növekmény:

Ab = b2-bx. (4)

XI.4. ábra. A jégrétegből kivágott oszlop metszete valamely 
(tetszőleges) t és az azt követő t+At pillanatban

A jégoszlop tömege At idő alatt

Am = pj AAb (5)

értékkel növekszik, ahol Pj a jég sűrűsége. A (2) értelmében a víz megszilárdulá
sa során

Qfei = L-Am (6)

hő szabadul fel, mely a (4) és (5) figyelembevételével
Qfet = LPjAbi-b^. (7)

A hővezetés (1) törvényének alkalmazása érdekében ?4-nak vegyük a jég
páncél alsó oldalán mérhető To-, Tő-nek pedig a felső oldalán észlelhető TL hő
mérsékletet. Problémát jelent azonban, hogy H (azaz a hőszigetelő réteg vastag
ságának) helyébe mit újunk: óret vagy b2Al A hővezetés (l)-által kifejezett 
törvénye ui. a folyamat egy adott időpillanatára vonatkozik, márpedig a jégpáncél 
vastagsága pillanatról pillanatra növekszik. Kézenfekvőnek tűnik HA a jég (At 
időszak alatti) átlagos (közepes) vastagságával, azaz b^s ó2-számtani közepével 
közelíteni:
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k->

ahol

h _M^2

(8)

(9)

A közelítés annál jobb, minnél kisebb Az (matematikai szóhasználattal: infi- 
nitezimálisan kicsiny), hiszen rövidebb idő alatt kevésbé változik a jég vastagsá
ga, azaz kevésbé tér el a pillanatnyi jégvastagság az átlagostól. A hőáramsürüség 
tehát jó közelítéssel

.TO~TL
71---------
bk

(10)

Minthogy q a jégréteg egységnyi területén időegység alatt áthaladó hőt je
lenti, azért a jégrétegből kivágott oszlop teljes A kersztmetszetén Az idő alatt nyil
ván X-szor ill. Az-szer annyi hő szállítódik el, azaz

T — T 
Oel = ^—lam. 

bk
(11)

A (3) szerint Qfef=Qeb ami a (7) és (11) egyesítése nyomán

Lp.A^-b^^^0 Tl Akt. (12)
bk

alakba írható. Átrendezve:

(13)

A továbbiakban a (13)-ból kiindulva levezetünk egy olyan rekurziós formu
lát, mely lehetőséget ad a jégréteg b vastagságának nem csak infínitezimálisan rö
vid, hanem tetszőleges időtartam alatti növekedésének meghatározására is.

írjuk órhelyébe a (8) által definiált kifejezést:

(14)

mely célszerű átrendezések után:

T —T 
fe + b^(b2 - á) = 22^-----Az. (15)

Lpj

A bal oldal első szorzata átírható az 

(a + b}(a - b) = a2 - b2 (16)
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azonosság segítségével (a-nak b2A, £-nek Z^-et választva):

bi-bl=2AT° -—Át. 
Lpj

(17)

A (17) egyenlet b^ts egyszerűen megoldható:
b2 =b^+2A^

(18)

melynek segítségével kiszámítható, hogy egy tetszőleges b{ értékről egy (infinite- 
zimálisan) kicsiny Az idő alatt milyen b2 értékűre vastagodik a tó jege.

A (18)-et egymás után elegen
dően sokszor alkalmazva meghatá
rozhatjuk egy tetszőlegesen hosszú t 
időtartam alatti vastagodást. Ennek 
érdekében osszuk fel a {0, t} időin
tervallumot N db Az hosszúságú rö
vid időszakra (XI. 5. ábra). Nyilván

(19)

XI. 5. ábra. A {0,t} időintervallum fel
bontása (infinitezimálisan) rövid Át 

időszakokra a (17) rekurziós formula 
alkalmazásának érdekében

Jelölje a tó jegének vastagságát 
a Z=0 időpillanatra vonatkozóan b0.

b = b0, ha Z=0. (20)

Helyettesítsük ezután a (18)- 
ban óret &0-lal, ö2-t pedig órgyel.

Ez megtehető, hiszen a (18) minden, egymástól Az időtartammal elválasztott jég
rétegvastagság közötti viszonyra érvényes. így:

b^ =b^+2Á^-^-Át. 
LPj

(21)

Ha z=0-nak azt az időpontot választjuk, amikor a jégképződés éppen megin
dul, akkor z=0 esetén még nincs kialakult jégpáncél, azaz

óo = 0. (22)

A (21)-ban b0 helyébe nullát írva:

$=22?°—^ ki. (23)
LPj

Alkalmazzuk ismét a (18)-at, de most már bx helyébe a (23) alapján megha
tározott kifejezést helyettesítve:

b^ = 2A^^Ái + 2X^^^ (24)
Lpj LPj

N = —
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Elvégezve a lehetséges összevonásokat:

bl=2-2^-~TL- (25) 
Lpj

A következő lépésben ó2-t írva bx helyébe, a (18) b3-at szolgáltatja:

b2 = bl + 22^-^-A/. (26)
Lpj

b2 helyébe a (25)-et helyettesítve

b] = 2 ■ Az + 2A ~ Az, (27)
Lpj LPj

mely összevonások után:

bl=2‘2XT°~T-L (28)
Lpj

A (28) alapján már észrevehető a b2, b3,... sorozatban fennálló törvény
szerűség. Eszerint az A-edik osztáspontban:

bl=N-2AT°'-L-&. (29)
LPj

A (29) összefüggés nem csak sejtés, hanem (jelen könyvben nem részlete
zett módon) teljes indukcióval be is bizonyítható. (E módszer lényege az, hogy 
bebizonyítjuk a sorozat 1. elemére adott összefüggés helyességét, majd a "meg
sejtett" rekurziós formula segítségével megvizsgáljuk, hogy a sorozat A-l. elemé
ből (A v l-ből) származtatva az A-edik (bN) elemet valóban azt kapjuk-e, amit sej
tésünkben feltételeztünk. Ha igen, akkor a ó^re feltételezett összefüggés érvé
nyét bizonyítottnak tekintjük.)

Fentebb említettük, hogy a q hőáramsüruség képletében szereplő H (azaz a 
hőszigetelő réteg vastagsága) annál jobban közelíthető a folymatosan gyarapodó 
jégréteg vastagságának A/ időszakra eső átlagához, minél rövidebb maga a Ar 
időszak. Mivel a (19) értelmében Az fordítottan arányos A-nel, azaz a {0, inter
vallumot lefedő Az hosszúságú kis időszakok számával:

(30)

nyilvánvaló, hogy mennél kisebb Az, annál nagyobb A. Következésképp a

61+^2 

2
(31)
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kifejezés annál pontosabb, minnél nagyobb N. Meg kell tehát vizsgálnunk, hogy a 
(29) jobb oldala hogyan alakul, ha N-t minden határon túl növeljük. íijuk ennek 
érdekébe a (29)-ban X helyébe a (19) által megadott kifejezést:

b2N=N-2A^^-~. (32)

Látható, hogy a (32) jobb oldalán A-nel egyszerűsíthetünk:

b2„ (33)

azaz bN A^-töl független. A (33) kifejezés értéke tehát N "végtelenül nagy" 
(N->öo) számértéke mellett is ugyanazt adja, mint amit kis A-ek esetében, azaz a 
(33)-ben a közelítő egyenlőség felcserélhető a pontos egyenlőség jelével. Ezt fi
gyelembe véve és a (33) mindkét oldalából gyököt vonva kapjuk, hogy

bN = j2Á^^t. (34)
V LPj

Mivel az A-edik osztáspont (a XI. 5. ábra szerint) a {0, t} intervallum jobb 
oldali végére esik, A->oo estén ó v a jégpáncél t időpontbeli vastagságát adja:

W = ^v- (35)

A (34)-ből b^-t a (35)-ba írva, végül a jégréteg keresett vastagságára

b(í)= 2/1^24^ (36)
V LPj

összefüggést nyeljük.

Az elméleti modellezés földrajzi értékelése

A (36)-ből kiderül, hogy a jégréteg vastagsága az idő négyzetgyökével ará
nyos (XI. 6. ábra}. Mennél alacsonyabb a külszíni hőmérséklet, annál gyorsabb 
lesz a jég megvastagodása. XXL 6. ábrán bemutatott görbék meredeksége az idő 
múlásával csökken, tehát a jégréteg vastagodásának üteme lassul.

A (36) szerint b függ ajég A hővezetési együtthatójától, a víz L olvadáshőjé
től és pj sűrűségétől, de független a tó felületének nagyságától és mélységétől. 
Ezen tényezők valamennyien négyzetgyökös arányban állnak a jég vastagságával.

A (36) számot ad arról a mindennapi tapasztalatunkról is, hogy ha a levegő 
hőmérséklete 0°C felett van, akkor jégképződés nem indulhat meg. Ha ui. a (40)- 
ban Tl helyébe pozitív számot írnánk, altkor azt ro-ból (azaz 0°C-ból) levonva 
negatív számot kapnánk. Márpedig negatív számokból négyzetgyök nem vonható, 
azaz a (38) TL>Q°C esetén érvényét veszti.
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XI. 6. ábra. A tavak jegének vastagsága (b) az idő (t) függvényében, 
különböző léghőmérsékletek estén

A jégpáncél vastagodási sebessége a (11) alapján meghatározható. Vastago
dási sebességen az időegységre eső vastagságnövekményt kell érteni:

b = ^-, ha Aí-»0. (37)
A/ v 7

A Xt idő alatt bekövetkező Aó vastagságnövekmény

Xb = b2-bv (38)

AM a (12)-ből kifejezve:

Xb = X^- (39)
LPjbk

majd a (37)-be helyettesítve:

b (40)
AZ

Elvégezve a Ar-vel való lehetséges egyszerűsítést:
T - T

b = A? L. (41)
LPj-bk

Ha Az-»0, akkor b2 minden határon túl közelít órhez, azaz b2-+bx, tehát

= ha AZ—>0, (42)
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ami pedig a fentebb írottak értelmében a jégréteg vastagsága a t időpontban, azaz

ha Aí—>0.

A (41)-et a (38)-ba helyettesítve:
t0-tl 1
LPj b(t)

kifejezést nyeljük a jégréteg hízási sebességére.
Megállapíthatjuk, hogy a tó jegének vastagodási sebessége a jégpáncél pilla-

XI. 7. ábra. A jégréteg vastagodási sebessége az idő függvényében

natnyi vastagságával fordított arányban áll. Matematikailag ebben jut kifejeződés
re, hogy a jégképződés önmagát lassító folyamat.

A (44)-ben bf) helyébe a (36) kifejezést írva, elemi átrendezések után

(45)

kifejezés adódik a vastagodás sebességére, melynek grafikonját a XI.7. ábra 
szemlélteti.

A fenti, matematikai formában megfogalmazott törvényszerűségek érzékel
tetésére végezzünk egy konkrét számítást. A jég hővezetési együtthatója 2=2,25 
W/m°C, olvadáshője L=3,4-105 J /kg, sűrűsége pj=917 kg/m3, 7^=0 °C. Legyen a 
külszíni hőmérséklet TL= -5 °C. E számadatokat a (34)-be helyettesítve:

i(0= 2-2,25—O—í = 7,2-10-sr.
V 3,4-105'917

(46)

A napi vastagodásra (a (46)-ben í=24-3600 s-ot helyettesítve) ó=0,078 m 
adódik, tehát az első nap alatt kb. 8 centimétemyi jég képződik. Egy teljes hét 
elteltével (Z=7-24-3600=604.800 s):
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^OUooos = V^^ÖTsÖÖ = 0,2 m.

A jég vastagodási sebessége:

z rz o-(-5) r 3,6-lo-8 
0= 2,25------------- z----------------=----------------- .

v 3,4-105-917 2t t

Egy héttel a jégképzödés megindulása után (amikor is /=604.800 s).

dl = Aó-lO'8------ - = 2,4 • 10~7 — = 0,021—, 
lr=604.800s \ 604 800-----------------s nap

tehát a tavat befedő jég naponta kb. 2 centimétemyit "hízik".
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XII. GEJZÍREK MŰKÖDÉSE

A gejzírek földrajzi előfordulása és működésük legfőbb jellegzetességei

A gejzírek az utóvulkáni működések körébe sorolható időszakos források, 
melyek időről időre, (rendszerint igen szabályos periodicitással) forrásban lévő 
vizet lövellnek a magasba. A feltörés helyét kis vízmedence veszi körül, melyben 
felgyülemlik, majd a forráskürtőbe lassan visszaszivárog a gejzír működése során 
felszínre jutott víz.

Feljegyzések szerint mindeddig a legnagyobb gejzír az Új-zelandí Waiman- 
gu volt, melyből egyórás periódusidővel 150—460 méter magasságig szökött fel 
mintegy 800 m3 térfogatú forró víz. Napjainkban azonban e különös jelenség nem 
figyelhető meg, mert földalatti csatornarendszerét a Tarawera vulkán 1886 évi ki
törése tönkretette.

Napjainkban talán a Yellowstone-parki "Öreg hűséges" a legismertebb, 
melynek magassága 80 méter, periódusideje pontosan 1 óra 5 perc. Hasonlóan hí
res az izlandi Hekla vulkán melletti "Nagy gejzír" is, mely 24 óránként 60 méter
re lövelli ki a termálvizet. Számos gejzír található Kamcsatkán és Japán szigetem 
is.

Kialakulásuk geológiai előfeltétele, hogy a szóban forgó területen "elegen
dően nagy" legyen a geotermikus gradiens, azaz a föld mélye felé haladva a kőze
tek hőmérséklete a földkéreg más részeire jellemző ütemnél sokkal gyorsabban 
növekedjen. Ilyen helyzet általában a napjainkban is működő tűzhányók közelé
ben, vagy a geológiai közelmúltban még aktív vulkáni tevékenység területén for
dul elő.

Egy tipikus gejzír felépítését és hőmérsékleti viszonyait a XII. 1. ábra mutat
ja. A föld felszínéről egy kürtő nyúlik a mélybe, melynek alján nem ritkán kis ki- 
öblösödés: forrásbarlang található. E forráskürtő felső végét egy vízmedence öleli 
körbe, közepén pedig egy, a gejzír vizéből kirakodott kis kiemelkedés: un. gejzír
kúp található. A kőzet hőmérséklete (amint a XII. 1 ábra jobb oldali részének 
pontozott vonala mutatja) a föld felszíne alatt egy bizonyos mélységben eléri, sőt, 
meg is haladja a 100°C értéket. A gejzírkúp körüli kis medencében összegyűlt víz 
a kúp likacsos szerkezetű anyagán átszivárogva feltölti a forráskürtőt, majd a for
ró kőzetekkel érintkezve melegedni kezd. Azt várnánk, hogy abban a mélység
ben, ahol a kőzet hőmérséklete már legalább 100°C-os, előbb-utóbb a víz felforr. 
Ez azonban nem következik be, mert a víz forrásponti hőmérséklete függ nyomá
sától: csak normál (1 atmoszférás) légköri nyomáson forr 100°C-on, ennél na
gyobb nyomáson forráspontja magasabb, márpedig a víz nyomása a külszín alatti 
mélységgel arányosan nő. A XII. 1 táblázat pl. az izlandi Nagy-gejzír vizének 
nyomását, kőzetkömyezetének hőmérsékletét és a víz forrásponti hőmérsékletét 
mutatja a mélység függvényében (BORSY, 1992). A víz gőzzé válása először te
hát csak ott következhet be, ahol a kőzet hőmérséklete meghaladja az adott mély
ségre jellemző forrásponti hőmérsékletet.
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XII. 1. táblázat. Az izlandi Nagy-gejzír vizének hőmérséklete a mélység 
függvényében

P Tk

m Pa atm °C °c
0 1,00 -105 1 68,5 100

3,3 1,33-105 1,33 85,5 107
8,1 1,81 105 1,81 110 116
13 2,30-105 2,3 121 123,8
18 2,80-105 2,8 124 130

22,5 2,25 -105 2,25 126 136

A gejzírek működésének megértéséhez induljunk ki egy kitörés utáni álla
potból {XII. 1. ábra}. A medencében felgyülemlett víz (melynek To hőmérséklete 
nyilván valamivel kisebb, mint 100°C, különben normál légköri nyomáson nem 
lenne folyékony halmazállapotú), a gejzírkúp likacsain át visszaszivárog, és foko
zatosan feltölti a forráskürtőt. NXIL1. ábra jobb oldalán látható diagram a kürtő 
környezetének termikus viszonyait szemlélteti. Pontozott vonal a kőzet (TK) hő
mérsékletét, folytonos vonal a kürtőt kitöltő víz {T^ hőmérsékletét, szaggatott 
vonal pedig az adott mélységhez (ill. nyomáshoz) tartozó {TF) forrásponti hőmér
sékletet mutatja. Az ábráról kitűnik, hogy a víz hőmérséklete mindenütt kisebb, 
mint a forrásponti hőmérséklet {TV<TF}.

XII. 1. ábra. Egy tipikus gejzír szerkezete és hőmérsékleti viszonyai a forráskürtő 
feltöltődése után
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XII. 2. ábra. A gejzírek hőmérsékletének alakulása vizük felmelegedési 
időszakában

XII. 3. ábra. Hőmérsékleti viszonyok a forrás megindulásának pillanatában
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XII. 4. ábra. A gejzír kitörését előidéző kis vízmozgások és termikus 
átrendeződések

A XII.2. ábra a víz felmelegedési időszakának valamelyik (tetszőleges) pil
lanatát rögzíti. Bár a víz hőmérséklete a forró kőzet melegítő hatására emelkedik 
(TV>TO), ebben a fázisban még sehol sem éri el a forrásponti hőmérsékletet azaz 
T^TF.

A felmelegedés előrehaladtával azonban bekövetkezik egy olyan pillanat, 
amikor a kürtő egy meghatározott (a XII.3. ábra /-val jelölt) pontjában a víz hő
mérséklete eléri az abban a mélységben érvényes forrásponti hőmérsékletet, így 
az A pont környezetében megindul a víz gőzzé válása.

A légneművé vált víz a további melegedés eredményeképpen kitágul, és 
megemeli a felette található gőzoszlopot, azaz az A pont az A', a B pont a B', a C 
pont a C, a D pont a D' helyre vándorol. Minthogy az A’ pont mélységében a 
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nyomás kisebb mint az a A pont mélységében volt, ezért ott a víz forrásponti hő
mérséklete is kisebb, mint amivel az oda érkező víz rendelkezik (TF<TV), tehát a 
víz ott is forrásnak indul (lásd a XII. 4. ábrát). Ugyanez a folyamat játszódik le a 
többi (pl. a B' és pontban is, azaz a forráskürtőnek egy tekintélyes hosszúságú 
szakaszában egyidejűleg megindul a víz gőzzé válása. Ennek hatására a kürtő fel
ső {D pont feletti) részében helyet foglaló, de még fel nem forrt vízrészecskéket a 
mélyben felszabadult gőz robbanásszerűen kifújja, előidézve a gejzír kitörését. A 
magasba szökő víz—gőz keverék a külszínen lehűl, lecsapódik, és forró esőként 
visszahull a gejzír medencéjébe, ahonnan a mélybe szivárogva e működési ciklust 
újra és újra megismétli.

Alább arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi határozza meg alapvetően 
a gejzírek működésének periódusidejét, és milyen geotermikus feltételeknek kell 
teljesülni ahhoz, hogy egy vízzel telt kürtő gejzírként üzemelhessen.

A gejzírek idealizált modellje

Vizsgáljunk egy olyan gejzírt, melynek kürtője egy H mélységű, függőleges 
csőből áll, forrásbarlangja pedig gömb alakú. A kürtő sugarát jelölje r, a forrás
barlangét R (XII. 5. ábra).

A környező kőzet (7)0 hőmérséklete valamilyen TKo külszíni értékről kiin
dulva a mélység felé haladva növekedjen lineá
risan, éspedig T’-vel jelölt geotermikus gra
diens szerint. (T megadja az egységnyi mély
ségváltozásra jutó hőmérsékletemelkedést). 
TKo nyilván kisebb, mint 100°C, különben a víz 
már a gejzírkúpot körülölelő medencében 
összegyűlve felforrna.

A víz hőmérsékletét (valamely tetszőleges 
időpontra vonatkozóan) jelölje T. Minthogy a 
medencében összegyűlő víz éppen csak hogy 
túl van a lecsapódás folyamatán, ezért a gejzír 
működési ciklusának kezdetén (azaz a t=0 idő
pillanatban) hőmérséklete jó közelítéssel 
megegyezik a lecsapódás hőmérsékletével: 
To=100°C.

XII. 5. ábra. Az idealizált gejzír Tételezzük fel, hogy az a pont, ahol a víz 
vázlata legelőször forr fel, a gejzír alján található kis

barlangban található (jóllehet elvileg elképzel
hető, hogy a nyomás- és hőmérsékleti viszo

nyok már kisebb mélységben lehetővé teszik a gőzzé válás megkezdődését).
A gejzír periódusidejének (tP) kiszámítása során tekintsünk mértékadónak a 

víz felmelegedésének időtartamát, azaz tekintsünk el a kitöréshez és a kürtő újbó
li feltöltődéséhez szükséges időtől. E közelítés jogos, hiszen a melegedés sokkal 
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több időt vesz igénybe, mint a szinte pillanatszerű vízkifuvás és a medence leürü- 
lése.

Adott mennyiségnek tekintjük a kürtő H mélységét, a kürtő és a forrásbar
lang r ill. R sugarát, a kőzet földfelszíni hőmérsékletét (7^o-t), a T' geotermikus 
gradienst és (az alább ismertetésre kerülő) fizikai törvények paramétereit.

Keresett a gejzír vizének hőmérséklete az idő függvényében: T(t), és a kitö
rések periódusideje: tP.

Felhasználandó fizikai törvények

1. A melegedés során felvett hő meghatározása. Annak érdekében, hogy 
egy m tömegű test (jelen esetben víz) hőmérséklete AT-vel növekedjen, szüksé
ges, hogy e test

Qfei=cvm&T (1)

hőt vegyen fel környezetéből. (cv a test anyagát jellemző fajhő. Víz esetében: 
cv=4187 J/kg°C).

2. A hőátadás törvénye. Ha két, egymással érintkező test között hőmérsék
letkülönbség mutatkozik, akkor elválasztó felületükön keresztül (éspedig a mele
gebb test irányából) hőátadás indul meg. Az időegység alatt átadott hő (amit ter
mikus fluxusnak nevezünk és O-vel jelölünk) egyenesen arányos a két érintkező 
test Ta és Tb hőmérsékleteinek különbségével, valamint az érintkezési felület A 
területével:

<í = aA(TA-TB). (2)

Az a arányossági tényezőt hőátadási együtthatónak nevezzük. Értéke jelen 
esetben =2-5.000 W/m2°C.

3. A hőátadás energiamérlege. Az energiamérleg azt fejezi ki, hogy a for
rásbarlang kőzetfelülete mentén a víznek átadott (0^) hő egyenlő a víz által fel
vett (0^ hővel, azaz:

Qfel = Qát- (3)

4. A forráskürtő hidrosztatikus nyomása. Nyugalomban lévő víz hidrosztati
kai nyomása a víz felszíne alatti mélység lineáris függvénye:

P = Po+PZz> (4)

ahol p0 a víz felszínénél mérhető (légköri) nyomás (p0=1 atm), p a víz sűrűsége 
(p =1000 kg/m3), g a nehézségi gyorsulás, z pedig a külszín alatti mélység.

5. Összefüggés a víz nyomása és forráspontjának hőmérséklete között. A 
víz forrásponti hőmérséklete egyértelmű fuggvénykapcsolatban áll nyomásával 
(BUDÓ, 1972). E függvény (melyet a Clausius-Clapeyron egyenlet fejezi ki) 
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meglehetősen bonyolult képlettel adható csak meg, táblázatosán azonban egysze
rűen áttekinthető {XII.2. táblázat)'.

XII.2. táblázat. A víz forrásponti hőmérséklete a nyomás függvényében

p Tf

atm MPa °C
1 0,1 100
2 0,2 120
3 0,3 133
4 0,4 143
5 0,5 151

6lentivel a gejzírekben a nyomás általában csak néhány atmoszférával tér el a 
légköri nyomástól, ezért nem követünk el nagy hibát, ha a Tp=TF(p) függvényt 
egyenessel közelítjük:

TF=T0+f-(p-p0). (5)

ahol p egy arányossági tényező {p =1-2 10-4 °C/Pa).

A gejzírek működésének matematikai modellezése

Alább számszerűen nyomon követjük azt a folyamatot, melyet a bevezetés
ben verbálisán áttekintettünk. Ennek érdekében tehát meg kell határozni a XII. 1 
—XII.4 ábrákon bemutatott egyenesek egyenletét és azt az időpontot, amikor a 
víz hőmérséklete eléri forrásponti hőmérsékletét.

A gejzír geotermikus viszonyainak meghatározása. A forrásponti hőmérsék
letet a forrásbarlang mélységében az (5) szerint

TF = T0+p(p-p0), (6)

ahol p a forrásbarlang H mélységében uralkodó nyomás. A nyomást a (4)-ből vé
ve, z helyébe pedig HA helyettesítve:

P = PgH, (J)

melyet az (5)-be írva
Tf = To + P (p0 + pgH -po). (8)

Egyszerűsítések után TF&

TF = To+PpgH (9)

alakba hozható.
A kőzet hőmérséklete (forrásbarlang mélységében) a T' geotermikus gra

diens ismeretében megadható. Mivel T az egységnyi mélységnövekedéssel járó 
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hőmérséklet-növekedés, így a külszín alatt H mélységben nyilván H-szor akkora 
a növekmény. E növekményt a külszínen mérhető (TKo) közethőmérséklethez ad
va a H mélységben uralkodó hőmérsékletre

TK = TKo+T'H (10)
összefüggést nyeljük.

A forrásbarlang vízhőmérsékletének meghatározása. Alább arra a kérdésre 
keressük a választ, hogy valamilyen t idő alatt mekkora T(i) értékre növekszik a 
forrásbarlangot kitöltő víz a TK kőzethőmérsékletű környezet melegítő hatására. 
Ennek érdekében alkalmazzuk a felmelegedés és a hőátadás törvényeit.

t=O , t>0

XII. 6. ábra. A gejzír termikus viszonyai a ciklus 
kezdeti (t=0) és egy későbbi (t>0) állapotára 

vonatkozólag

Mutassa a gejzír metszetét 
és termikus viszonyait a kezdeti 
(f=0) és a későbbi (t >0) idő
pontra vonatkozólag a XII. 6. 
ábra.

A felmelegedés során fel
vett hő az (1) szerint

(11)

ahol is jelen esetben a AT hő
mérsékletváltozás

ÁT—T(t) — To. (12)

A szóban forgó víz töme
ge nyilván megegyezik a forrás
barlang térfogatának és a benne 
lévő víz sűrűségének szorzatá
val:

m = pv 47?3^
3 (13)

A (12)-et és a (13)-t a (1 l)-be helyettesítve:
Qfel = cvpj^\l\t)

- T1io ]• (14)

A víznek t idő alatt átadott hő mennyiségét a (2)-ben megfogalmazott termi
kus fluxus ismeretében lehet meghatározni. A (2) alkalmazása érdekében T^-nak 
a kőzet TK hőmérséklete veendő, hiszen a hő a kőzetek felől áramlik a víz felé. 
7ő-nek a melegítendő test, azaz a víz T hőmérséklete felel meg. E jelölésekkel a 
termikus fluxus:

^ = aA(TK-T). (15)

Minthogy a hőátadás a forrásbarlang teljes felülete mentén zajlik, ezért a 
(15)-ben A helyébe az T-sugarú gömb felülete írandó:
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A = 47?2^

így a termikus fluxus:
(16)

<b = aXR2n(TK-T\ (17)

C> kiszámításánál azonban problémát jelent, hogy mit írjunk T helyébe. A

XII. 7. ábra. A {0, t} időintervallum 
felbontása sok, kicsiny, Xt hosszúsá

gú időszakra

{0, r) időintervallum kezdetén T=T0, azaz 
viszonylag nagy a hőmérsékletkülönbség, 
tehát a hőátadás viszonylag nagy teljesít
ményű. Később viszont a víz már me
legebb, azaz T>T0, minek következtében 
Tk és To között kisebb lesz a különbség, 
így a fluxus értéke is kisebb lesz. Attól 
függően tehát, hogy a {0, t} időinterval
lum mely időpillanatára számítjuk a flu
xust, a (17) más-más értéket szolgáltat, 
ezért a (17) az energiamérleg felírásához 
közvetlenül nem használható. Áthidalhat
juk azonban e problémát, ha a {0, t} idő
intervallumot sok, oly kicsiny szakaszra 
bontjuk (XII.7. ábra), melyeken belül a 
víz hőmérsékletének változása már el

enyésző, azaz mely időszakok kezdetén ill. végén a (17)-tel számított fluxus kö
zelítőleg ugyanakkora értéket szolgáltat.

Az egyes Az időszakok végpontjait jelöljük rendre rb t2, t3 ... r^nel. Nyilván 
az N-edik szakasz vége megegyezik a {0, t} időintervallum végpontjával, azaz

tN=t. (18)

Első lépésben ennek megfelelően határozzuk meg a víz hőmérsékletét a t} 
időpillanatra vonatkozólag.

A forrásbarlang vize által felvett hő a (14) értelmében (T(t) helyébe ^-et ír
va):

Qfel ~ ^vPv -3-t7! - To (19)

A befoglaló kőzetről átadódó hő termikus fluxusa a (17) alapján (T helyébe 
ro-et helyettesítve):

(20)

A közelítés annál jobb, minél kisebb Xi. Minthogy O az egységnyi idő alatt 
átadott hőt jelenti, így nyilvánvaló, hogy Aí idő alatt Aí-szer annyi hő adódik át, 
azaz

Qát = ®-&- (21)

<D a (20)-által megadott képletét a (21)-ba helyettesítve
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Qá, = a4Rirfjt:-T0')&t.

Az energiamérleg (3)-ban megfogalmazott kifejezése szerint a gejzír vize ál
tal felvett és a környező kőzetekről átadott hőmennyiségek megegyeznek, ami a 
(19) és (22) kifejezések jobb oldalainak egyenlőségét vonja maga után:

scMi2x(TK - Ta)ü.

Elvégezve a lehetséges egyszerűsítéseket:

(24)

Ebben az egyenletben cv, pv, R, To, TK, a és At ismertek, egyedül ismeret
len. A (24)-et T^re nézve megoldva:

(25)
CyPvR

Határozzuk meg a víz és a közetkömyezet kpzött mutatkozó hömérsékletkü- 
lönbséget is (amit jelöljünk 7*-gal), hiszen ez határozza meg a víz felmelegedésé
nek sebességét! A t=Q időpillanatban 

K = tk-t0,

Sípkor

I\ -értékét a (25)-ból véve:

í = ^-7j.

K = Tk- To +

Felbontva a szögletes zárójelet

K = Tk-To-----  
cvpvR

majd kiemelve

^vPvR

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

összefüggést kapjuk.
A (30) tehát megadja, hogy mekkora hőmérsékletkülönbség mutatkozik a 

víz és kőzetkömyezete között a {0, időszak végén, azaz a időpontban. A 
közelítés annál jobb, minél kisebb At, azaz minél rövidebb a {0, íj időtartam.

Következő lépésben határozzuk meg a forrásbarlang vízének hőmérsékletét 
t2 időpillanatra vonatkozóan.
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Midőn a víz hőmérséklete ^-ről í2-re növekszik, a víz Ű/e/hőt vesz fel. Qfel a 
(18) alapján kiszámítható, ha a felmelegedett víz hőmérséklete helyébe~?2-t, 
kezdeti To hőmérséklete helyébe pedig ^-et írunk azaz

Qfel — Wv [r2 — 7]].

A környező kőzetekről átadódó hőmennyiség ( Qát) a (23) segítségével ad
ható meg, értelemszerűen itt is T^-helyett rret írva:

Qát = - 7j )Ar. (32)

Ismét alkalmazva az energiamérleg (3) egyenletét (mely szerint QfepQá[) 

cvpv^^[T2-Ti] = a4R27C^ (33)

Minthogy 7\ a (25) szerint már jó közelítéssel ismert, ezért a (33)-ben csak 
T2 számít ismeretlennek. Megoldva:

r2 = r1+

Határozzuk meg ismét a kőzet—víz hőmérsékletkülönbséget: 

V = TK-T2.

T2-t a (34)-ből a (35)-ba helyettesítve

(34)

(35)

(36)
3a 

cvpvR
- 7i)&

mely átrendezve

^vPv^

Vegyük észre, hogy a (37) jobb oldalának első tényezője a (27) szerint ép
pen 7j*-ot adja. 7j*-ot a (30)-ból a (37)-be helyettesítve:

azaz

cvpvR

A fenti gondolatmenetet követve (a részletszámításoktól eltekintve) arra ju
tunk, hogy a víz—kőzet hőmérsékletkülönbség a időpillanatban
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3

a időpillanatban

T^(Tk-To) 1- 3a (40)

I4 3« -----— Ar 
CyPvR _

(41)

Aí ,

és így tovább. Az A-edik időszak végén
nV

rN=(TK-T0) i- 3a (42)

Fejezzük ki Az-t t és N segítségével! Mivel a {0, t} időszakot N részre osz
tottuk, ezért egy-egy kis szakasz Az hossza

t

amit a (42)-be helyettesítve

3a
->v 

t
cvpvR N _

(43)

(44)

A közelítés annál jobb, minél kisebb Az, azaz a (43) szerint minél nagyobb N. 
(Másképp mondva: minél több részre osztjuk a {0, t} időszakot.) Matematikailag 
a hőmérsékletkülönbség "pontos" értékéhez akkor jutunk, ha meghatározzuk 
határértékét, midőn /V->co:

r=(4-7;) i- 3a t
pp^R N

(45)ha N^-co.

A (45) jobb oldalán N-en kívül valamennyi paraméter értéke ismert. N kiküszöbö
lése érdekében válasszuk szét az JV-től függő, és a tőle független tényezőket. En
nek érdekében a (45) szögletes zárójelében álló második tagot foglaljuk össze 
egyetlen mennyiségként, azaz vezessük be a

új változót, ahonnan

cvpvR N n

3at

(46)

(47)

ill:
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3a .-n------^t.
CvPvR

(48)

Helyettesítsük a (46) és (48)-at a (45)-be, így

Alkalmazzuk az

(49)

(50)

azonosságot, ű-nak a (48) szögletes zárójelében álló mennyiséget, b-nek n-eX, c- 
nek pedig a kitevőben szereplő --~t kifejezést választva. így a (49)

qn A c,p,R
(51)

alakot nyeri.
Ha N helyébe (a fent mondottak értelmében) egyre nagyobb és nagyobb po

zitív számot írunk, akkor viszont a (47)) értelmében n helyébe egyre nagyobb ne-

gatív számot kell írnunk. Vizsgáljuk meg az 14“ 

n-ek mellett!

n

kifejezés értékét különböző

XII. 3. táblázat. Az 1 + — 
n

n

kifejezés értékei n különböző értékei

mellett

n -10 -100 -1000 -10.000 -100.000 ... -oo

1 + -^ 

< n)

n
2,867 2,773 2,7196 2,7184 2,71829 e

Amint a XII. 2 táblázatból látszik (de matematikai korrektséggel be is bizo

nyítható), az kifejezés növekvő w-ek mellett egyre jobban közelít e-hez,

a természetes logaritmus alapszámához (e=2,7182818...), azaz T* pontos értéké

hez akkor jutunk, ha az kifejezés helyére e-t írunk:

r^^-T^e c-»-R . (52)
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E határátmenet képzése 
nyomán a (52)-ben már csak 
ismert mennyiségek maradtak, 
azaz a gejzír vizének és befog
laló kőzetének hőmérsékletkü
lönbsége meghatározható. A 
(52) alapján megállapíthatjuk, 
hogy e hőmérsékletkülönbség 
az időnek exponenciális függ
vénye, mert t a kitevőben sze
repel.

XII.8. ábra. A gejzír vizének és kőzetkörnyezete ($2) által megadott
hőmérsékletének különbsége az idő függvényé- függvényt grafikusan a XII. 8. 

ben ábra mutatja.
Végül a víz hőmérsékle

téhez úgy jutunk, hogy a kőzet hőmérsékletéből kivonjuk a víz—kőzet 
hőmérsékletkülönbséget:

T(t) = tk- r(t), (53)

azaz T(t) = TK-(TK-T„)e . (54)

7(t)-t grafikusan a XII. 9. ábra szemlélteti.

XII. 9. ábra. A gejzír vizének hőmérséklete az 
idő függvényében

A víz felmelegedésének 
karakterisztikus ideje. Karak
terisztikus idő alatt (melynek 
jele r) azt az időt értjük, 
amely alatt a gejzír vizének 
hőmérséklete elérte volna a 
kőzet hőmérsékletét, feltéve, 
hogy a felmelegedés folyama
ta nem lett volna önmagát las
sító, azaz a felmelegedés 
egyenletesen történt volna. 
Következésképp t hosszát az 
a szakasz adja meg, melyet az 
Tíf) függvény t=0-hoz tartozó 
érintője a T=TK ordinátájú (a 
VII. 10. ábrán pontozott vo
nallal jelölt) vízszintesből ki
metsz.
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E szakasz hosszára a VII. 10. ábrán bejelölt két háromszög hasonlóságából 
kiindulva felírhatjuk, hogy

VII. 10. ábra. A felmelegedés karakterisztikus idejének 
értelmezése és meghatározásához szükséges hasonló 

háromszögek

? =Tk~T0
& Tx-T0

(55)

Fejezzük ki az (55)-ből r-t és használjuk fel ^-re már korábban megállapí
tott (25) összefüggést:

(56)

Végrehajtva a lehetséges egyszerűsítéseket, a karakterisztikus időre

T =
Cyv (57)

kifejezést nyeljük.
Észrevehető, hogy az (54) kitevőjében t együtthatójaként éppen a karakte

risztikus idő reciproka áll, azaz a gejzír vizének hőmérséklete az alábbi tömör 
alakba hozható:

(58)

A gejzír kitöréseinek periódusideje. Jelölje tP azt az időt, amely alatt a víz hőmér
séklete eléri az adott nyomáshoz tartozó TF forrásponti hőmérsékletet, azaz

ha t=tP. (59)
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Figyelembe véve az (58) kifejezést, a kitörések periódusidejére

TK-(TK-To)e* = TF (60)

egyenletet nyerjük. A (60) egy exponenciális egyenlet tP -re nézve, mely elemi al
gebrai úton megoldható:

tP = rln, (61)
lK “ 1F

ahol In a természetes alapú logaritmust jelöli.
Azok számára, akik nem ismerik a természetes alapú logaritmust (ami sajnos 

nem szerepel a középiskolai matematika tananyagában), bemutatunk egy egysze
rűbb, közelítő megoldást. tPA nyilvánvalóan úgy kapjuk meg, hogy megkeressük 
a T—t diagram azon pontját, melyben a T(t) grafikonját elmetszi a függőleges 
tengelyt T=TFértékéknél metsző vízszintes vonal (XII.ll. ábra).

0 =tp tp T

XII.ll. ábra. A kitörések periódusidejének közelítő meghatározá
sához szükséges hasonló háromszögek

AXII.ll. ábrán bejelölt hasonló háromszögekre felírható, hogy 

tp ~TF ~TO 
t~Tk-T0>

ahonnan

tf-t0
Tk~T0

Végül r helyére beírva (57) által kifejezett értékét

tp =
Py 7}? - 7^ n 

3a Tk-T0

(62)

(63)

(64)
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Diszkusszió

Mindenek előtt foglaljuk össze a gejzírek működését jellemző, fentebb leve
zetett képleteket.

Az általunk vizsgált, idealizált gejzírek vizének felforrási ideje (azaz kitöré
sük periódusideje):

— T rp , (Ő5)

felmelegedésének karakterisztikus ideje:

(66) 
3a

és forrásponti hőmérsékletének alakulása:

TF = To+0pgH. (67)

A gejzírek kürtőjét magába foglaló kőzet hőmérséklete a mélység függvé
nyében

TK = TKo+T'H. (68)

A gejzírek periódusidejének kvalitatív vizsgálata

A (65) alapján megállapíthatjuk, hogy a kitörések periódusidejét közvetlenül 
az alábbi tényezők befolyásolják:

1. tpfügg a felmelegedés r karakterisztikus idejétől, mellyel egyenes arány
ban áll. Ez azt jelenti, hogy mennél lassabban melegszik fel a víz (azaz mennél 
nagyobb r), annál ritkábban lövell ki a termálvíz.

2. Szintén egyenesen arányosság mutatkozik tP és a forráspont-emelkedés 
(Tp-Tj) között, azaz mennél nagyobb a forráspont-emelkedés, annál több ideig 
kell várni, míg a gejzír kürtőjébe visszaszivárgó, 100°-os víz ismét forrásba jön.

3. tP fordítottan arányos a kőzet—víz hőmérsékletkülönbség kezdeti értéké
vel, azaz mennél forróbb a gejzír forrásbarlangját befoglaló kőzet, (azaz mennél 
nagyobb a Tg-To különbség) annál hamarabb következik be a víz kifuvódása.

A periódusidőt közvetve olyan tényezők is befolyásolják, melyek explicite 
nincsenek ugyan a (65)-ban kifejezve, de t, Tk, és TF-en keresztül hatásuk szá
mot tevő.

1. A kifuvási periódusidő a karakterisztikus időn keresztül (lásd, a (66) kép
letet) egyenesen arányos a víz cv fajhőjével és pv sűrűségével, valamint a gejzír al
ján (a forrás megindulásának helyén) található forrásbarlang R sugarával.

Ez utóbbi azt fejezi ki, hogy mennél nagyobb a gejzír mérete (azaz mennél 
nagyobb víztömeget kell felmelegíteni), annál több ideig kell várni, a víz újbóli 
felforrásáig. Meglepőnek tűnhet, hogy t képletében R nem harmadik hatványon 
szerepel, pedig a térfogat-arányosság szerint ezt várnánk. Nos, ennek az az oka, 
hogy bár pl. kétszer akkora forrásbarlangban nyolcszor annyi víz helyezkedik el, 
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de nem nyolcszor annyi idő telik el felforrásáig, mert a kétszer akkora barlang fe
lülete négyszer akkora, azaz a befoglaló kőzet időegység alatt a gejzír vizének 
négyszer annyi hőt tud átadni.

A karakterisztikus idő végül függ a víz és a befoglaló kőzet határfelületén 
történő hőátadás a tényezőjétől éspedig fordított arányossággal.

2. A periódusidőt befolyásoló TF forrásponti hőmérsékletet meghatározza a 
normál légköri nyomáson mért To forrásponti hőmérséklet, a forráspont-növeke
dés ütemét meghatározó f tényező, a víz pv sűrűsége, valamint (meglepő módon) 
a g nehézségi gyorsulás és a forrásbarlang külszín alatti mélysége. Ez utóbbi azt 
fejezi ki, hogy egy mélyebb kürtőjű gejzír hosszabb periódusidővel rendelkezik, 
mint egy sekélyebb.

3. A periódusidő harmadik tényezője a TK kőzethömérséklet. TK függ egy
részt a külszíni (TKo) kőzethőmérséklettől, másrészt a T' geotermikus gradienstől, 
harmadrészt a külszín alatti H mélységtől. Mindhárom tényező központi szerepet 
játszik a gejzír periódusidejének meghatározásánál, mert ezek tükrözik leghatáro
zottabban a gejzírek környezetének geológiai viszonyait. Mivel TKo, T' és H Föl
dünk különböző, utóvulkáni tevékenység szempontjából aktív vidékem igen eltérő 
értékeket vehet fel, ezért a gejzírek is igen sokfélék lehetnek. Valamennyi közül 
azonban a geotermikus gradiensnek van legnagyobb szerepe: mennél nagyobb 
annál gyakoribbak lesznek a kitörések.

Gejzírek kialakulásának  feltételei

A (65)—(68) egyenletek nem minden, a valóságból vett, reális számértékek 
behelyettesítése mellett adnak a gejzírek működése szempontjából értelmes meg
oldást. A továbbiakban matematikailag megvizsgáljuk, hogy To, TKo, T\ H, R (és 
a, /3, pv, cv ill. g) mely értékei mellett szolgáltat a (65) pozitív, valós 
periódusidőt.

1. Minthogy a (65) számlálójában a tf-t0 különbség csak pozitív lehet (hi
szen a víz Tf forráspontja a víz normál légköri nyomáson mérhető ro=100°C-os 
forráspontjánál nagyobb, vagy szélső esetben azzal egyenlő), azért tP csak úgy 
lehet pozitív, ha a nevezőben álló mennyiség is az. Azaz kell, hogy

Tk > To (69)

legyen. Ez földrajzi szempontból azt fejezi ki, hogy gejzír csak ott jöhet létre, 
ahol a befoglaló kőzetek hőmérséklete 100° C-t meghaladja.

2. Ahhoz, hogy a XII.ll. ábrán bejelölt, a periódusidőt definiáló metszés
pont létezzen, szükséges feltételként meg kell szabni, hogy

Tf < Tk (70)

legyen. Ellenkező esetben hiába nagyobb 100°C-nál a kőzet hőmérséklete, forrás 
nem fog megindulni.

3. A (70) korlátozó feltételt ad a gejzír kürtőjének mélységére vonatkozólag 
is. íijuk ui. TFés Tk helyére a (67) ill. (68) által megadott kifejezéseiket:
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TKo+T'H>To+PpgH. (71)

Elvégezve a lehetséges egyszerűsítéseket

H > 7 ~ (72)T'-0pg 1

egyenlőtlenséget kapjuk, mely kifejezi, hogy egy függőleges kürtőből álló termál
vizű forrás csak akkor válhat gejzírré, ha mélysége meghaladja a (72) jobb olda
lán álló mennyiséget.

4. A gejzírműködés további szükséges feltétele, hogy a kőzet felszíni hőmér
séklete 100°C alatt legyen, ellenkező esetben a víz már a gejzírkúpot körülölelő 
medencében felforrna, és nem tudná kitölteni a kürtőt ill. a forrásbarlangot. Ma
tematikailag kifejezve:

TKo<To. W
Természetesen ilyen hőmérsékleti helyzet a valóságban (aktív vulkánok kö

zelében) előadódhat, legfeljebb ott nem kezdődik el gejzírtevékenység.
5. A (73) értelmében TFo-TKo különbség pozitív, ami maga után vonja, hogy 

a (72) egyenlőtlenség jobb oldala csak akkor lesz pozitív, ha a tört nevezője is az. 
Azaz

T'-ppg>Q, (74)

mely rendezés után 

T’>?pg (75)

egyenlőtlenséget szolgáltatja. A (75) kifejezi, hogy gejzír kialakulásához a ppg 
értéket meghaladó geotermikus gradiens szükséges.

Kvantitatív vizsgálat

A levezetett összefüggések számszerűsítésével érzékeltethetők azok a tény
leges hidrogeológiai viszonyok, melyek a gejzíreket kísérik.

Tekintsünk egy olyan gejzírt, melynek mélysége 77=30 m, forrásbarlangjá
nak sugara R=5 m. A befoglaló kőzet hőmérséklete a Föld felszínénél legyen 
7^=80 °C, a geotermikus gradiens T’ = 2,5 °C/m. A képletekben szereplő fizikai 
állandók értéke: To = 100°C, a = 2000 W/m2°C, ^=0,0001 °C/Pa, g=9,81m/s2, 
pv = 1000 kg/m3, c, = 4187J/kg°C,.

A kőzet hőmérséklete a forrásbarlang mélységében:

T^=80 + 2,5-30 = 155°C.

A víz forrásponti hőmérséklete a kürtő alján: 

=100+ 0,0001-1000-9,81-30 = 130°C.

Vizsgáljuk meg, hogy működhet-e ez a forrás gejzírként.
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Az 1. feltétel teljesül, mert a kőzet 7^155 °C -os hőmérséklete meghaladja 
a víz normál légnyomáson adódó T= 100 °C forrásponti hőmérsékletet, azaz tel
jesül a Tk > To egyenlőtlenség.

A 2. feltétel is teljesül, mert a víz (a kürtő aljára vonatkoztatott) 130 °C- 
os forrásponti hőmérséklete kisebb, mint a 7^155 °C-os kőzethőmérséklet, azaz 
fennáll a TF < TK egyenlőtlenség.

A 3. egyenlőtlenség szerint a kürtő mélysége legalább
„ 100-80 _n

> 2,5 -0,0001 -1000 -9,81" m

kell legyen. Mivel az általunk tanulmányozott gejzír mélysége 77=30 m, így ez a 
feltétel sem sérül.

A 4. feltételnek is eleget tesz ez a gejzír, mert a felszíni kőzethőmérséklet 
7£O=80 °C, ami kisebb a víz 7o=100 °C-os forráshőmérsékleténél.

Az 5. feltétel jobb oldalán álló kifejezés számértéke /?pg = 0,981 °C/m, így 
számértéke a megadott geotermikus gradiens alatt marad, azaz a (75) egyenlőt
lenség érvényben van.

Megállapíthatjuk, hogy a vizsgált gejzír valamennyi feltételnek eleget tesz, 
tehát jogunk van a (67) és (68) képletekkel meghatározni működésének legfőbb 
jellemzőit.

A (68) szerint a felmelegedés karakterisztikus ideje: 
4187-1000c a,on . 

r= 5 = 3489s = 58mm,

a (67) alapján pedig a kitörések periódusideje:

* T^on^O-100 1 onr r .tP =3489 =1896s = 31,6mm.
A. w X \Z \x
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XIII. A FŐN SZÉLBEN BEKÖVETKEZŐ 
HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁSOK

A főn szél természete

A főn a hegyvidékek jellegzetes helyi szele. Kialakulásának vázlatát a 
XIII. 1. dóra mutatja.

XIII. 1. ábra. A főn szél kialakulásának és a levegő állapotváltozásainak  főbb 
szakaszai

A hegyláncokat elérő, viszonylag meleg, bizonyos nedvességgel rendelkező 
légtömegek a földfelszín kényszerítő hatására felemelkednek és ezzel egyidejűleg 
lehűlnek. Mivel a hidegebb levegő kevesebb vízgőzt képes (kicsapódás nélkül) 
tárolni, ezért az emelkedés során relatív páratartalma folyamatosan növekszik, 
(lásd, a XIII. 1. ábrán I-gyel jelölt szakaszt).

Amikor a levegő relatív páratartalma eléri a 100 %-ot, (azaz belép a XIII. I. 
ábrán feltűntetett II. szakaszba), akkor elkezdődik ill. további emelkedése során 
folytatódik a benne tárolt víz kicsapódása. Az emelkedő levegő hőmérsékletének 
csökkenése a II. szakaszban lassúbb ütemű, mint az I-esben, mert a lecsapódás 
során felszabaduló hő a levegőt melegíti.

Amikor a felszálló légtömegek elérik a hegyvonulat gerincét, és átbuknak a 
széliránnyal átellenes lejtőkre, akkor (elérve a XIII. 1. ábrán IH-mal jelölt sza
kaszt) süllyedni kezdenek, és relatív páratartalmuk fokozatos csökkenése mellett 
felmelegednek. (Szigorú értelemben a fent ismertetett meteorológiai folyamatnak 
csak ez a IH. szakasza viseli a főn szél elnevezést, de a fon mechanizmusának 
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szerves részét képezi a felszálló ág is. Minthogy az I-III. szakasz együttesére kü
lön kifejezés nem használatos, ezért a továbbiakban az egyszerűbb kifejezésmód 
érdekében —nem feledve a fent mondottakat— a levegő emelkedő szakaszát is a 
főn részeként nevezzük meg). A továbbiakban bebizonyítjuk, hogy a levegő 
hőmérséklete a IH. szakaszban magasabb, páratartalma pedig alacsonyabb, mint 
az I. szakasz vele azonos magasságban található pontjaiban.

A főn szél jelentős szerepet játszik földrajzi környezetünk kialakításában, 
mert
—alapvetően megváltoztatja a tengerparti hegyláncok belső (szárazföld felé eső) 
oldalának klímáját;
—sokfelé előfordul (az Alpok területén főnnek, a Dalmát tengerparton bórának, 
Erdélyben nemerének, a Balaton vidékén pedig bakonyi szélnek nevezik);
—jelentős hatást gyakorol egy-egy terület mezőgazdaságára, a partmenti hajózás
ra, valamint a főn szél által érintett országrészek lakosságának egészségére és (az 
általa keltett lavinaveszély miatt) biztonságára.

XIII. 2. ábra. A főn széllel mozgó légtömegek idealizált modellje

E fejezetben a főn széllel kapcsolatban azt vizsgáljuk meg, hogy milyen kap
csolat van a fel- ill. leszálló légtömegek hőmérséklete és tengerszínt feletti magas
sága között, valamint meghatározzuk a főnt kiváltó hegyvonulat két oldalán mér
hető hőmérséklet-különbséget.

136



A főn szél idealizált (termodinamikai) modellje

A főn szél (termodinamikai szempontból) idealizált vázlatát a XIII. 2. ábra 
mutatja.

Jelöljünk ki a hegylánchoz érkező levegőben egy materiális térfogatot, és 
kövessük nyomon állapotváltozásait (azaz határozzuk meg nyomását, hőmérsék
letét és térfogatát mozgása különböző helyzeteiben).

Jó közelítéssel feltételezhetjük, hogy a vizsgált légmozgás I. és IH. (azaz a 
kicsapódástól mentes) szakaszaiban az állapotváltozások adiabatikusak, tehát el
tekinthetünk a Nap sugárzásából, a földfelszín felmelegedéséből és a légáramlás 
során fellépő (külső- ill. belső-) súrlódásból származó hőközlésektől. Más sza
vakkal: modellünkben a levegő alkosson termikusán zárt rendszert.

Tekintsük a levegőt ideális gáznak, azaz legyen érvényes rá az általános 
gáztörvény.

Hanyagoljuk el a vízgőz parciális nyomását a száraz levegő parciális nyomá
sa mellett, mivel a nedves levegő egységnyi térfogatában található vízgőz tömege 
elenyésző az ott helyet foglaló száraz levegő tömege mellett.

A telített vízgőz parciális nyomása és hőmérséklete között legyen érvényben 
az un. Magnus-formula (értelmezését lásd, alább).

Felhasználandó törvények

1. Az általános gáztörvény. E törvény kapcsolatot teremt a levegő p 
nyomása, V térfogata és T abszolút (azaz Kelvin-skálán mért) hőmérséklete 
között

m
M

ahol: p a gáz nyomása; Va térfogata; m a V térfogatban található gáz tömege; M a 
gáz móltömege (levegő esetében A/=0,0289 kg/mól); R az univerzális gázállandó 
(7?=8,31 J/mól-K).

2. A hőtan I. főtétele. Egy termodinamikai rendszer belső energiájának &U 
megváltozása egyenlő a rendszerrel közölt Q hőnek és a rendszeren végzett W 
külső munkának az összegével:

&U = Q+W. (2)

A belső energia megváltozása (ideális gázok esetén) egyenesen arányos a 
rendszert alkotó gáz m tömegével, állandó térfogaton vett cv fajhőjével és hőmér
sékletének AT megváltozásával:

Q = cvm\T. (3)

Száraz levegő esetén cv=718 J/kg K.
A külső munka kifejezhető a gáz expanziós munkájával, mely p nyomásának 

és AH térfogatnövekményének negatív szorzata:
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W = ~p\V. (4)

A (3) és (4) figyelembevételével a hőtan I. főtétele

Q = cv m&T + p W (5)

alakba hozható.
3. A lecsapódási hő meghatározása. Fázisátalakulás (lecsapódás) során fel

szabaduló hő

Q = LXm„ (6)
o

ahol: L a gőz lecsapódási (vagy párolgási) hője, Xmg a lecsapódott víz tömege. 
Víz esetében L=2,5-106 J/kg.

4. Dinamikai egyensúlyi egyenlet. Nyugvó (vagy egyenes vonalú, egyenletes 
mozgást végző) folyadékból vagy gázból álló materiális térfogatra ható erők ere
dője nulla. (A főn szélben mozgó légtömegek gyorsulása első közelítésben elha
nyagolható).

XIII. 1. táblázat. A telített levegő vízgőztartalma (p^ és az egységnyi 
hőmérsékletnövekedéssel járó gőzsűrűség-növekmény (pf) a hőmérséklet 

függvényében

r[K] p M 
s .m3.

p' [-^-1
Pg _m3K_

273 0,00483 0,000483
278 0,00676 0,000 445
283 0,00934 0,000590
288 0,0127 0,000 771
293 0,0 171 0,000997
298 0,0227 0,001274
303 0,0299 0,001612
308 0,0390 0,002020
313 0,0503 0,002508
318 0,064 0,003087

5. Összefüggés a telített vízgőz sűrűsége és hőmérséklete között (Magnus- 
formula). Tapasztalat szerint mennél alacsonyabb a levegő hőmérséklete, annál 
kevesebb vízgőzt képes kicsapódás nélkül tárolni. Ha tehát a nedves levegő 
hőmérsékletét csökkentjük, akkor (egy kritikus hőmérséklet elérésekor) a levegő 
vízgőzben telítődik, és további hűtés során fölös vize kicsapódik. E folyamat 
eredményeképpen térfogategységnyi nedves levegőben található vízgőz tömege 
(azaz pg sűrűsége) csökken. A sűrűségváltozás (Apg) és a hőmérséklet 
csökkenése (AT) között egyenes arányosság áll fenn (feltéve, hogy AT 
infinitezimálisan kicsi):
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^Pg Pg AT’ (ha AT^O). (7)

A pg arányossági tényező függ a hőmérséklettől: magasabb hőmérsékletről 
indulva egységnyi hőmérsékletváltozás nagyobb gőzsűrűség-változást von maga 
után.

pg és pg értéke (a hőmérséklet függvényében) megadható táblázattal (XIII. 1. 
táblázat), grafikonnal (XIII. 3. ábra) és tapasztalati képlettel:

Ps= Be^, (8)

ahol: B =1,O2-1O'10 kg/m3K, zc = 0,0549 1 /kg.

XIII. 3. ábra. A telített vízgőz sűrűsége (pf és az egységnyi hőmérsékletváltozás
ra jutó (pf) gőzsűrűségváltozás a levegő hőmérsékletének függvényében

A főn szél során bekövetkező hőmérsékletváltozások matematikai vizsgálata

Határoljunk körbe a felemelkedő légtömegben egy tartományt, és képzelet
ben "jelöljük meg" a benne található légrészecskéket (XIII.4. ábra). Ne tar
tozzanak azonban a "megjelölt" részecskék közé a vízgőz molekulái.

Bár a levegő mozgása során e tartomány alakja, mérete változni fog (emel
kedésekor kitágul, süllyedése alatt összenyomódik), de a benne található oxigén 
és nitrogén molekulák száma változatlan marad. Az ilyen módon meghatározott
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tartományt 
p+ApV+áb/J+AT nevezzük.

materiális
Kijelölésére

térfogatnak. 
azért van

szükség, mert a fizikai törvényeket 
csak véges, egyértelműen körülhatárolt 
térrészre lehet alkalmazni.

Jelölje a kiválasztott materiális 
térfogat állapothatározóit a felemelke
dés kezdeti pillanatára vonatkozóan p0, 
Vo, To, azon helyzetére pedig, amikor z 
magasságba emelkedett p, V, T. Továb
bi Az mértékű emelkedés közben nyo-

XIII. 4. ábra. A kijelölt materiális 
térfogat állapotváltozásai a levegő 

emelkedése során

ábra).

mása, térfogata és hőmérséklete változ
zon meg őp, AT és AT-vel, azaz z+Az 
magasságban állapothatározóinak érté
ke legyen: p+kp, K+AP, T+XT (XIII. 4.

bp. A Lés AT nagysága és előjele egyelőre ismeretlen, de a következőkben 
(a felsorolt törvények segítségével) meghatározzuk.

Amikor a vizsgált materiális térfogat éppen z magasságban van, akkor álla
potjelzői között az (1) általános gáztörvény szerint

m
PV = -RT (9)

M

kapcsolat áll fenn. Az emelkedés után állapotjelzői a fent írottak értelmében meg
változnak, ezért p, V, Thelyébe p+Xp, r+AZ, T+AT írandó:

(p+Áp)(V + = (10)
M

Bontsuk fel a zárójeleket:

pL+pAL+ XpV + XpXV = — RT + ^R&T (11)
M Xí

majd a bal oldal első tagját (pV-t) helyettesítsük a (9) kifejezéssel. Elvégezve a 
lehetséges egyszerűsítéseket:

pXV+XpV+épXV-~R XT (12)

egyenlethez jutunk.
A (12) további egyszerűsítése érdekében vizsgáljuk meg bal oldalán álló ta

gok nagyságrendjét. A levegő nyomása hozzávetőleg p~105 Pa. Legyen a kivá
lasztott materiális térfogat nagysága /=10 m3. Ha ez AP=0,01m3-rel kitágul, nyo
mása kb.Ap-lPa-lal változik. Ennek alapján a (12) bal oldalán álló tagokra a kö
vetkező becsles adható:
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p AP -105-O,OO1 = 100Pa-m3, 

Ap7 ~10-l = 10Pa-m3,

ApAK~ 1-0,01 = 0,001Pa-m3.

Látható, hogy a harmadik tag több nagyságrenddel kisebb, mint az első ket
tő, ezért Ap AV a p AV+ Ap V kifejezés mellett elhanyagolható. így a (12)

pÁV + ÁpV =—RAT 
M

(13)

alakúvá egyszerűsödik, ami a A/?, AK és A7 állapothatározó-növekményekre egy 
három ismeretlenes egyenletet képez. Ap, AZ és A7 meghatározásához további 
egyenletekre van szükség, melyeket az egyensúlyi egyenlet és a hőtan első főtéte
le szolgáltat.

Az egyensúlyi egyenlet alkalmazásához vágjunk ki a levegőből képzeletben

XIII. 5. ábra. Egy, a levegőből "képzelet
ben" kivágott hasábra ható külső erők

egy A alapterületű, Az magasságú hasá
bot (XIII. 5. ábra), és határozzuk meg a 
rá ható erőket. (Hangsúlyozzuk, hogy 
ez nem egyezik meg a fentebb kijelölt 
materiális térfogattal).

A XIII. 5. ábra szerint e hasábra 
függőleges irányba ható erők a gáz sú
lyából, valamint az alap- és fedőlapjára 
ható nyomóerőkből tevődnek össze. 
Mivel a gáz nyomása (a nyomás definí- 
cója értelmében) az egységnyi felületre 
ható nyomóerő, ezért egy A felületen 
nyilván ri-szor akkora, azaz az alap
lapon p-A, a fedőlapon (az ott ható

p+kp nyomást véve számításba) (p+bpyA nyomóerő ébred. Az egyensúlyi 
egyenlet szerint e testre ható erők eredője nulla, azaz

pA - (p + Ap)A - G = 0. (14)

G a hasábban található gáz súlya, mely a gáz tömegének és a g nehézségi 
gyorsulásnak a szorzataként állítható elő. A gáz tömegét p sűrűségének és K tér
fogatának szorzatából kapjuk, térfogatát pedig alapterületének (A) és magasságá
nak (Az) ismeretében számíthatjuk ki. Mindezt figyelembe véve

G = gpAÁz, (15)

melyet a (14)-be helyettesítve, és elvégezve a lehetséges (elemi) átrendezéseket a 
nyomásnövekményre

Ap = -pgAz (16)
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egyenletet nyerünk. A (16)-ból levonható az a következtetés, hogy Ap és Az elő
jele különböző, azaz a magasság növekedésével (amikor is As>0) a légnyomás 
csökken (Ap<0).

További egyenletet szolgáltat a hőtan I. főtétele (5), mely kapcsolatot teremt 
a materiális térfogatban található levegővel közölt 0 hő, valamint a AZ és AT 
állapotjelző-növekmények között:

Q = cvmAT + pAK. (17)

A bevezetésben írottak értelmében a vizsgált légmozgás I. és III. szakaszá
ban hőközlés nincs, ott tehát 0=0. A II. szakaszra vonatkozóan további egyen
letre lesz szükség, mely figyelembe veszi a vízgőz kicsapódásának hatását. Egye
lőre azonban foglalkozzunk csupán az I. és III. szakasszal, mert 0=0 esetében a 
(13), (16) és (17) egyenletrendszer elemi módon megoldható. Foglaljuk össze ezt 
az egyenletrendszert:

pAV + ApV = — RT (18)

<Ap = -pgAz (19)
0 = cvmAT+ pAV (20)

Ezen egyenletekben Ap, A 7 és AT az ismeretlenek; M, R és cv pedig az 
egyenletrendszer ismert paraméterei, p, V, m, p és Az valójában ismeretlen meny- 
nyiségek, de az egyenletrendszer Ap, AZ és AT-re való megoldása szempontjából 
ismertnek tekintendők.

Fejezzük ki a (20)-ból p-AZ-t, és helyettesítsük a (18) bal oldalának első 
összetevője helyére. így a három ismeretlenes egyenletrendszer két ismeretlenes
sé szűkül:

, -cvmAT+ApV = ~RAT (21)

Ap = -pgAz (22)

A (22)-ből Ap-t a (21 )-be helyettesítve

-cvmAT - pgAzV = —RAT (23)

egyenletet nyerjük AF-re nézve. Vegyük észre, hogy a (23) bal oldalának máso
dik összetevőjében szereplő pV szorzat éppen a materiális térfogatban található 
gáz m tömege, ezért a (23) átírható

-cvmAT-mgAz ~—RAT (24)

alakba. Mindkét oldalt w-mel elosztva, majd a AT-t tartalmazó tagokat egy oldal
ra gyűjtve:
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cv + 77 AT = -gAz, (25)

ahonnan
áT g 

R
■V +--------  

v M

(26)

kifejezéshez jutunk. A (26) bal oldalán álló áTtáz hányados nem más, mint a le
vegő hőmérsékleti gradiense, azaz az egységnyi magasságnövekményre jutó hő
mérsékletváltozás. Mivel a jobb oldalon álló valamennyi paraméter értéke pozi
tív, de meg vannak szorozva (-l)-gyel, ezért a (26) bal oldala (azaz a hőmérsékle
ti gradiens) szükségképpen negatív. Megállapíthatjuk, hogy a levegő hőmérsékle
te (a (26)-által számszerűsíthető mértékben) az emelkedés során egyenletesen 
(matematikai szóhasználattal élve: lineárisan) csökken.

áz
ám, pVJ

mg> Pg

XIII. 6. ábra. A felemelkedő légtömeg 
állapotjelzőinek változása a csapadék
képződés során. (ám„ a materiális tér- 

o

fogatból áz -nyi emelkedés során kicsa
pódott víz tömege)

található vízgőz mfz) tömege: ö

Vizsgáljuk ezután az emelkedő le- 
. ,, vegő II. szakaszon bekövetkező álla- pontozást!

mg ámg, p5+ápg EiS5 lépésben határozzuk meg a 
kicsapódás során felszabaduló hő men
nyiségét. Jelölje a z magasságban el
helyezkedő levegő abszolút páratartal
mát (azaz térfogategységében található 
vízgőz tömegét) pg, ápg pedig pg meg
változását, midőn a materiális térfogat 
Az-vel feljebb emelkedik. (Természete
sen z alatt egy olyan magasságot kell 
érteni, amely a n. szakaszba esik). A 
materiális térfogatban található leve
gő—vízgőz elegy állapothatározóinak 
változását a XIII. 6. ábra szemlélteti.

Amikor a materiális térfogat ép
pen z magasságban van, akkor a benne

mg(z)=PgV, (27)

Az-nyi emelkedés után pedig:

mg\z + áz) = \pg + &pg)^ + a

Az emelkedés során tehát a materiális térfogatból 
ám=m (z)-m (z+ Az)

O o ö

(28)

(29)

tömegű víz csapódik ki.
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mg(z) és mg(z+kz) kifejezéseit a (27) és (28)-ból a (29) jobb oldalába helyet
tesítve kapjuk, hogy

^mg = pg V - (pg + Apg)(K + AK). (30)

Elvégezve a jobb oldali zárójelek felbontását és a lehetséges egyszerűsítése
ket:

kmg=pg^V-V ^pg - ^pg AZ. (31)

A (12) numerikus vizsgálatához hasonló becsléssel kimutatható, hogy a (31) 
jobb oldalán álló kifejezés harmadik &pg AZ tagja nagyságrendekkel kisebb, 
mint az első kettő. így végül a lecsapódó víz tömegére

ps\V-V bps, (32)

kevéssé bonyolult egyenletünk marad.
Apg a (6) szerint előállítható

Ap^Pg'Ar (33)

alakban, ahol pg a gőzsűrűség növekedési sebessége. (pg és pg az (5) és (8) sze
rint csak a levegő hőmérsékletétől függ, helyettesítési értékük tehát T ismeretében 
meghatározható).

A (3) szerint a lecsapódásnál felszabaduló hő:

Q = LÁmg, (34)

mely a (32) figyelembevételével:

Q = LgkV-LVpg'kT. (35)

A (35) egyenlet a (13), (16), és (17) egyenletektől független, így azokat kie
gészíti és megoldhatóvá teszi. AII. szakasz állapotváltozásait jellemző egyenlet
rendszer tehát (a (13), (16), (17) és (35) összefoglalásaként):

p&V + &pV = — R&T

' = (37)
Q = cvmkT+ pkV

Q = Lpg&V - LVpg\T (39)

Ismeretlenek: AT és 0. Megoldásuk érdekében először tegyük
egyenlővé a (38) es (39) egyenleteket (kiküszöbölve 0-t):

cvm\T + pW = Lpg AV - LVpg &T. (40)

Gyűjtsük az egyik oldalra AZ-t, a másik oldalra a AT- tartalmazó tagokat.
(cv m + L Vpg)sT=(Lpg -p)ár. (41)
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Vegyük figyelembe, hogy ha F=10°C (283 K) a XIII. 1. táblázat szerint 
pg=0,0093 kg/m3 és L=2,5-106 J/kg, tehát L-pg=2,5-104 N/m2. A normál légköri 
nyomás p~105 N/m2, így L-p<<p, ezért L-pg p mellett elhanyagolható. Ezzel az 
egyszerűsítéssel a (41)

(42)

alakúra hozható, megkönnyítve a (36)-(39) egyenletrendszer megoldását.
írjuk a (37)-ből ApA a (36)-ba, két ismeretlenessé redukálva az eredeti négy 

ismeretlenes egyenletrendszert

m
pAV -pgAzV = —RAT, (43)

(44)
Összeadva a két egyenletet ap-AVtag kiesik:

-pgVAz
m i
— R + cvm+ LVp' AT. (45)

Osszuk el ezen egyenlet mindkét oldalát /-vei. Figyelembe véve, hogy 

m p (46)

végül:

AT-pg&z
M v

(47)

egyenletet találjuk a légtömeg emelkedése és hőmérsékletváltozása között, mely
nek alapján a II. zóna hőmérsékleti gradiense:

K/m

0,006 
0,005 - 

0004 - 

0,003 - 

0,002 - 

0,001 -

0 ■

Az

280 290 300 K
-r-1—> r-1—i-----r-1—I-------- 1 ► /

10 20 30 ’C

XIII. 7. ábra. A levegő hőmér-

AT _
Az~ R_

M

Befejezésül írjuk be pg helyére 
megadott kifejezést

A7\ g
&Z R

----- h cv + LB-----
M v p

(48)

(7) által

(49)

A (49)-ből látható, hogy a felemelkedés so
rán a felhőképződés és kicsapódás zónájában a 
hőmérséklet nem egyenletesen csökken, hanemsékleti gradiense a felszálló , , , . , . _ . , x ,

légáramlás csanadékkéoződé- viszonylag bonyolult kifejezést követ. A 
légáramlás csapadék* p o grafikusan a XIII. 7. ábra szemlélteti.

sí szakaszában v j

g

V

a

o
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A matematikai modellezés eredményeiből levonható földrajzi 
következtetések

Számszerű kiértékelés. A (26) és a (49) számszerű meghatározásához hasz
náljuk fel az összefüggésekben szereplő paraméterek alábbi értékeit: g= 
9,81 m/s2, cv=718 J/kgK, £=8,31 J/molK, M=0,0289 kg/mol, £=2,5-106 J/kg, 
B=l,02-10-10kg/m3K, *=0,0549 1/kg, />=l,3kg/m3 £=283 K. Ezen adatokat a 
(26)-ba helyettesítve

A£ 9 81 °C °C------- = 0,0084— = -1 — 
^1O, 8,31 m lOOm
718 W9

tehát az I. és ül. szakaszban a hőmérséklet 100 méterenként kb. 1 fokot csökken. 
A hőmérsékleti gradiens a II. zónában a (49) szerint

oA£ 
^z

9,81

718 ++ 2,5.106 -1,02-10’10 
0,0289

= -0,00458— = -0,5^——
e0,0549 m lOOm

1,3

0

m

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
0 10 20 30 *C

XIII. 8. ábra. A levegő hőmérsékletének változása a a főn szél 
különböző szakaszaiban

Megállapíthatjuk, hogy a főn szél csapadékos szakaszában 100 méterenként 
mindössze fél fokot hűl a levegő. A (26) és (49) alapján a hőmérséklet a magas
ság függvényében ábrázolva a XIII. 8. ábrához jutunk.
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Kvalitatív analízis. A levezetett összefüggésekből az alábbi következtetése
ket vonhatjuk le.

A főn szél csapadékmentes, emelkedő szakaszában a hőmérséklet a magas
sággal arányosan, lineáris függvény szerint csökken. Miután elkezdődik a csapa
dékkiválás, a hőmérsékletváltozás csak kvázilineáris, és gradiense kisebb, mint az 
I. szakasz hőmérsékleti gradiensének fele. A leszálló áramlásban a levegő ugyan
olyan ütemben melegszik, ahogy az emelkedő szakaszon csökkent (100 méteren
ként 1 fokot).

A XU1.8. ábráról látható, hogy a leszálló áramlásban a levegő melegebb, 
mint azonos szinten az emelkedő oldalon. Mivel a III. szakaszban a levegő abszo
lút páratartalma kisebb, hőmérséklete pedig nagyobb mint az I. szakasz belépési 
pontjánál, azért a leszálló oldali levegő relatív páratartalma sokkal kisebb, mint a 
hegyvonulathoz érkező légtömegeké.

A hőmérsékleti gradiens az adiabatikus (I. és III.) szakaszokban kizárólag 
anyagjellemzőktől (cv, M, R, g) függ, és független a levegő kezdeti hőmérsékleté
től, nyomásától, sűrűségétől (To, po, p0\ valamint a vizsgálathoz kiválasztott ma
teriális térfogat méretétől.

A csapadékképződési szakaszban a hőmérsékleti gradiens értékét a fentie
ken túl a levegő hőmérséklete is befolyásolja.
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XIV. A FÖLD FORGÁSÁNAK HATÁSA A SZÉL IRÁNYÁRA

(A GEOSZTROFIKUS SZÉL VIZSGÁLATA)

A szelek irányát meghatározó tényezők

A szél földrajzi környezetünk arculatának kialakításában jelentős szerepet 
játszó tényező, ezért érdemes kissé alaposabban megvizsgálni a szél irányát és 
nagyságát befolyásoló erőket.

"Köznapi" ismereteink szerint a szél mindig a magasabb légnyomású hely 
felől az alacsonyabb felé fuj, azonban —amint alább bebizonyítjuk— a légtöme
gek jelentős része a magasabb légrétegekben e "feltételezett" irányra éppen 
merőlegesen, az izobárokkal párhuzamosan mozog. E paradoxon feloldása 
érdekében először tekintsük át a szélirányt alapvetően meghatározó tényezőket.

A légáramlásokat elsősorban a földfelszín különböző pontjai között ébredő 
légnyomás-különbség (az un. nyomásgradiens), a talaj menti súrlódás, a levegő 
viszkozitása (belső súrlódása), a földfelszín domborzatának alakja, valamint a 
Föld forgásából származó centrifugális- és kitérítő (Coriolis-) erő határozza meg.

Attól függően, hogy a légkör mely tartományában alakul ki a szél, a felsorolt 
erők szerepe is különböző (XIV. I. ábra).

— 500

II

m

III

V.-0.01
0

XIV. 1. ábra. A légkör alsó rétegeinek felosztása a bennük 
kialakuló szelek jellege szerint

Amint a XIVI. ábra mutatja, a troposzféra alapvetően három tartományra 
osztható a légáramlások jellegétől függően.

A legalsó, mintegy 1 cm vastag sáv az un. földfelszíni (lamináris) határré
teg, ahol a légmozgás jellegét a súrlódás szabja meg. Itt a levegő a talajjal párhu
zamos felületek ("lemezek") mentén siklik.

A második (az un. átmeneti) zóna a mindennapi életből ismert (szárazföldi 
és tengeri-) szelek tartománya, mely kb. 500 méter magasságig terjed. Itt a levegő 
belső súrlódása, a terephatás, a légnyomáskülönbségekből adódó nyomásgradiens 
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és a kitérítő (Coriolis-) erő hasonló nagyságrendű, ezért e sokféle tényező együt
tese hatására bonyolult, turbulens (gomolygó) áramlás jön létre.

A harmadik rétegben, ahol az un. geosztrofikus szél fuj, a súrlódás és a dom
borzat hatása elenyésző, mert a légmozgások már több, mint 500 méter magasan 
zajlanak. Bár a geosztrofikus szelet a földfelszín közelében nem érzékelhetjük, 
jelentősége mégis igen nagy, mert a földi légkörzés tekintélyes része geosztrofi
kus szél formájában történik.

E fejezetben azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy milyen kapcsolat van a geo
sztrofikus szél iránya, nagysága és a légnyomásgradiens között.

A geosztrofikus szél idealizált modellje

A geosztrofikus szél vizsgálata érdekében képzeletben jelöljünk ki egy ha
sáb alakú materiális térfogatot a XIV. 1. ábra szerinti EH. tartományban, és hatá
rozzuk meg a rá ható erőket, majd kövessük nyomon mozgását az alábbi idealizá- 
lási feltételek mellett.

Végezzen a levegő egyenes vonalú, egyenletes, a Föld felszínével párhuza
mos (horizontális), keleti irányú mozgást. A mozgás matematikai leírásának érde
kében vezessünk be egy olyan koordináta-rendszert, melynek y-tengelye észak 
felé, x-tengelye kelet felé mutat. Ennek megfelelően a szél iránya egybeesik az x- 
tengely irányával (XIV 2. ábra}.

XIV. 2. ábra. A geosztrofikus szél vizsgálatához felvett koordináta
rendszer és az izobár-felületek elhelyezkedése
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A kiválasztott materiális térfogatra kizárólag a gravitációs-, a Coriolis-, és a 
nyomáskülönbségből adódó gradiens erő hasson, azaz tekintsünk el a terephatás
tól és a súrlódási erőktől.

Legyenek az állandó légnyomású pontokat összekötő felületek (azaz az izo
bár felületek') a földfelszínnel szöget bezáró (nem horizontális) síkok. (Természe
tesen a különböző felületek mentén a légnyomás különböző). Hyen felületek (ma
tematikailag bizonyíthatóan) előállíthatok egy horizontális és egy vertikális hely
zetű felületsereg összegeként (XIV. 2. ábra).

Tekintsük adott mennyiségnek a horizontális irányban mért p’ nyomásgradi
enst (azaz a vertikális izobárfelületek egymástól való távolságának reciprokát), a 
vizsgált materiális térfogat helyzetének (p földrajzi szélességét, a Föld Q szögse
bességét és a levegő p sűrűségét.

Keresett a vertikális izobár-felületek és a szélirány a szöge, valamint a szél
sebesség v abszolút értéke.

Felhasználandó fizikai törvények, ismeretek

1. A Coriolis-erő fogalma. Newton axiómái (azaz a dinamika alaptörvényei) 
csak un. inerciarendszerekhen. érvényesek, melyekben a magukra hagyott pont
szerű testek megtartják egyenes vonalú egyenletes mozgásállapotukat vagy nyu
galmi helyzetüket. Az ilyen rendszerekben a pontszerű testek akkor és csak akkor 
végezhetnek gyorsuló mozgást, ha rájuk más testek (zérustól különböző eredőjű) 
erőt gyakorolnak. Ha a földi mozgásokat pl. az állócsillagokhoz viszonyítjuk, ak
kor igen jó közelítéssel alkalmazhatjuk Newton törvényeit, mert az állócsillagok 
alkotta vonatkoztatási rendszer inerciarendszemek tekinthető.

Ha azonban a vonatkoztatás alapjául a Föld felszínét választjuk, akkor New
ton axiómái "használhatatlanokká" válnak, mert egy magára hagyott test alatt a 
Föld elfordul: a Föld felszínéről nézve látszólag gyorsulni fog annak ellenére, 
hogy rá erő nem hatott. A forgó Föld tehát nem inerciarendszer.

Annak érdekében, hogy továbbra is dolgozhassunk Newton mechanikai tör
vényeivel, olyan "fiktív" erőket kell bevezetni, melyekkel "magyarázhatókká" vál
nak a Föld felszínén észlelt gyorsulások. Ilyen fiktív (un. "tehetetlenségi") erő pl. 
a centrifugális erő (melyet a tengeijárás vizsgálatánál vettünk figyelembe) vagy a 
Coriolis- (kitérítő-) erő. (Azért mondják ezeket az erőket fiktíveknek, mert nem 
más testekkel való "valódi" kölcsönhatásból származnak).

A Coriolis-erő (melyet Fc-vei jelölünk) merőleges a test v sebességvektorára 
és a Föld forgástengelyére (azaz Q szögsebesség-vektorára). Irányát "jobb kéz 
szabállyal" határozhatjuk meg: ha jobb kezünk hüvelyk ujja v, mutató ujja pedig 
Q irányába mutat, akkor a Coriolis-erő irányát (ezekre merőleges) középső 
ujjunk jelöli ki. Fc abszolút értéke (melyet egyszerűen Fc-vei jelölünk):

Fc = 2mQv sin/?, (1) 
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ahol m a test tömege, v a test sebességének számértéke, /épedig a sebességvektor 
és a Föld forgástengelye által közbezárt szög.

Mivel a geosztrofikus szél iránya a Föld felszínével párhuzamos, ezért e 
mozgás vizsgálatánál a Coriolis-erőnek csupán horizontális komponensét (FcA-t) 
kell számításba vennünk. FcA irányának és nagyságának meghatározásához tekint
sük a XIV. 3. ih. XIV. 4. ábrát.

XIV. 3. ábra. A Coriolis-erő iránya északi irányú mozgás esetén

A XIV. 3. ábra egy hosszúsági kör mentén (észak felé) haladó A tömegpontra 
ható Coriolis-eröt mutatja. Az A pont pillanatnyi helyzetének földrajzi szélessége 
(P-

Mármost e pontra ható Coriolis-erő pontosan kelet felé irányul, mert ez az 
az irány, amely mind v-re, mind Q-ra merőleges. Minthogy jelen esetben a Corio
lis-erő párhuzamos a Föld felszínével, ezért csak horizontális komponense van: 
F =F h * c * eh-

Fc nagyságának meghatározásához szükségünk van a v és Q által bezárt fi 
szögre, mely aA7K3. ábra alapján egyenlő azX pont ^földrajzi szélességével:

P = <P, (2)

tehát szerint északi irányú mozgás esetén:

Fch = Fc=2mvQsm(p. (3)

Keleti irányú mozgással járó Coriolis-erő vizsgálatára tekintsük a XIV. 4. áb
rán bejelölt B pontot. A rá ható Coriolis-erő a Föld felszínéből kifelé mutat, éspe
dig a Föld forgástengelyére merőlegesen. Mivel a B pont sebessége érinti a B 
ponton áthaladó szélességi kört, ezért nyilvánvaló, hogy v merőleges a szélességi 
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kör "tengelyére", azaz a Föld forgástengelyére. Következésképp v és Q derékszö
get zárnak be: >0=90°, azaz sin/M. Tehát keleti irányú mozgásnál

(4)Fc = 2mvQ.

XIV.4. ábra. A Coriolis-erő iránya és a Föld felszínével párhuzamos 
(horizontális) komponensének nagysága keleti irányú mozgás esetén

X Coriolis-erő horizontális komponense Fc és (p ismeretében (a XIV.4. ábra 
alapján) elemi szögfuggvényekkel kifejezhető:

Fch = Fcsm(p. (5)

FCA a (4)-ből az (5)-be helyettesítve:

Fch = 2mv£l sin (p (6)

összefüggést nyerjük a Coriolis-erő horizontális komponensére kelet felé történő 
mozgás esetén.

Kiderült, hogy mind északi, mind keleti irányú mozgás során ugyanolyan 
összefüggés adja meg a Coriolis-erő horizontális összetevőjét. Mivel valamennyi, 
a Föld felszínével párhuzamos mozgás előállítható északi és keleti irányú mozgá
sok vektori összegeként, ezért a Coriolis-erő ilyen tetszőleges irányú mozgás ese
tén is az

Fch = 2wvQsín^ (7)

képlettel határozható meg.
A Föld déli féltekén <p negatív, ezért Fch is ellenkező előjelű. iránya tehát 

az északi féltekén a sebesség irányába tekintve mindig jobbra, míg a déli féltekén 
pedig balra mutat.
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a (7) lényegesen különbözik az (l)-től, mert 
míg az (1) sinusos kifejezésének argumentumában a sebességvektor és a Föld for
gástengelye által bezárt p szög szerepelt, addig a (7)-ben ugyanott a mozgást vég
ző test <p földrajzi szélessége áll.

2. A dinamika alaptörvénye. A testek tömegközéppontjának a gyorsulása 
egyenesen arányos a rájuk ható erők F vektori eredőjével (az arányossági tényező 
a test m tömege):

F = wa. (8)

3. A légnyomás térbeli változékonyságának matematikai jellemzése
A légnyomás általában térben és időben változik. A geosztrofikus szél kiala

kulása szempontjából azonban csupán térbeli változékonysága érdekes, melynek 
megadási módja történhet grafikusan izobár-térképekkel (XIV. 5. ábra), vagy ma
tematikai összefüggésekkel.

Az izobár-térképek közönséges topográfiai térképen ábrázolják az azonos 
légnyomású pontokat összekötő izobár vonalakat és az egyes izobárokhoz

XIV. 5. ábra. A légnyomás térbeli 
változékonyságának jellemzése 

izobár térképpel

tartozó P\, Pi, ■■■, pn légnyomásértékeket. 
Az izobár-térképekröl leolvasható, hogy 
melyik irányban nincs légnyomásváltozás, 
ill. melyik irányban mutatkozik maximális 
nyomásnövekedés, és mekkora a légnyo
más-változás sebessége valamely tetszőle
ges irányban mérve.

A légnyomás matematikai megadásá
nak egyik lehetséges módja egy olyan 
p(x,y) kétváltozós függvénnyel történhet, 
melynek értelmezési tartományát a földfel
szín pontjai (ill. az azokat jellemző x, y ko
ordináták) alkotják, míg értékkészlete a p 
légnyomás.

Sok esetben azonban nem szükséges ismerni a légnyomást a földfelszín va
lamennyi pontjában, hanem elegendő megadni a \égnyomás változásának sebes
ségét, azaz a hosszegységre eső légnyomásváltozást. Jelöljük két, viszonylag kö
zeli pont légnyomáskülönbségét Ap-vel, a két pont távolságát pedig As-sel; már
most a légnyomás változásának sebességét

(9)

kifejezéssel számíthatjuk. Amennyiben a vizsgált irány egybeesik valamelyik ko
ordinátatengely irányával, akkor x- (vagy y-) irányú változásról beszélünk. Ha pe
dig a legnagyobb nyomásváltozás iránya mentén számítjuk p -t, akkor a nyomás- 
gradienshez jutunk. (A nyomásgradiens iránya nyilván merőleges az izobár vona
lakra, mértékegysége Pa/m).
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A geosztrofikus szél matematikai vizsgálata

Határozzuk meg a XIV. 2. ábrán vázolt materiális térfogatra ható vízszintes 
irányú erőket. Tételezzük fel, hogy a vizsgált pont az északi féltekén található, te
hát ha sebessége (amint a A7K6. ábrán látható) x irányú, akkor a Coriolis-erö ho
rizontális komponense az y tengellyel párhuzamos és (a XIV. 2. ábrán bemutatott 
helyzetet véve alapul) y értékeinek növekedési irányával ellentétes. A Coriolis- 
erö mellett e testre a szomszédos (a materiális térfogaton kívül elhelyezkedő) 
gázrészecskék nyomóereje is hat. E nyomóerő egyenlő a p nyomás és a nyomás
nak kitett felület (oldallap) területének szorzatával. Legyen a vizsgált materiális 
térfogat (infinitezimálisan) kicsiny, és x-, y- ill. z- irányú oldaléléinek hosszát je
lölje Ar, Ay és Az (XIV.6. ábra).

XIV. 6. ábra. Az áramló levegőből képzeletben kivágott materiális térfogat 
alakja, méretei és a rá ható vízszintes irányú erők (felülnézetben ábrázolva)

Bár a nyomás a materiális test oldallapjai mentén "elvileg" változik, értékét 
egy-egy lap mentén jó közelítéssel mégis állandónak vehetjük, mert e hasáb a 
nyomásváltozás karakterisztikus hosszához képest elenyészően kicsiny. A nyo
móerő számításánál ezért az oldallapokra ható átlagos nyomást helyettesíthetjük a 
hasáb sarkainál mutatkozó légnyomás (pontos) értékével. Ennek értelmében a 
materiális test nyugat felé és dél felé néző oldallapjain ébredő nyomást helyette
síthetjük dél-nyugati sarkában mérhető p(x, y)-nyomással, a kelet felé néző oldal
lapon ébredőt pedig a dél-keleti sarkában mutatkozóval. Mivel a jobb alsó sarok 
koordinátái x+Ax és y, ezért ezeket kell a p-t megadó (egyelőre ismeretlen) függ
vény argumentumába írni, így a jobb oldalról ható nyomás közelítőleg p(x+Ax, y). 
Hasonló gondolatmenet szerint a hasáb északi oldala mentén kifejtett nyomás: 
p(x,y+Ay).

A hasábnak mind a bal, mind a jobb oldala Ay-Az területű, tehát a ráható x- 
irányú nyomóerők eredője:

Fx = p(x,y)&yte-p(x +&x,y)&yte. (10)
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y-irányú nyomásnak az alsó és felső lap van kitéve, melyek területe Ar-Az, 
így az y-irányú eredő erő (a Coriolis-erőt is figyelembe véve):

Fy = p(x,y)Ax Az- p(x,y + Ay)Ax Az - Fch. (11)

A Coriolis-erő a (7) szerint:
Fch = 2/MvQsin^, (12)

melynek alkalmazásához meg kell határozni a materiális térfogat m tömegét. 
Nyilván

w=/?AxAyAz, (13)

ahol p a levegő sűrűsége, AxAyAz pedig a hasáb térfogata. A (13)-at a (12)-be, 
majd az eredményt a (1 l)-be helyettesítve végül az

= /?(x,y)z\xAz- /?(x,y + Ay)AxAz-2pAxAyAzvQsin (p (14) 

kifejezést nyerjük.
Szigorú értelemben véve a Föld forgásából származó centrifugális erőt is fi

gyelembe kellene venni, azonban belátható, hogy ez az erő nem befolyásolja az 
általunk vizsgált mozgást. (A centrifugális erő hatására a Föld felszíne lapult el
lipszoiddá torzul éspedig pontosan olyan mértékben, hogy a felületére helyezett 
testekre a Föld felszínével párhuzamos irányú erő ne hasson. Ellenkező esetben a 
tengerek vize az Egyenlítő felé áramlana.)

Mivel idealizálási feltételeink szerint a szél állandó sebességgel fuj, ezért a 
vele együtt mozgó materiális test egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, tehát 
a rá ható erők F eredője nulla. Komponenseivel kifejezve:

Fx=0, (15)

Fy = Q. (16)

Figyelembe véve Fx és F^-ra nyert (10) és (14) összefüggéseket, a fenti 
egyenletek:

/)(x,y)AyAz-(x +Ax,y) AyAz = 0 (17)

p(x,y)Ax Az - p(x,y + Ay) Ax Az-IpAxAy Azv Qsin $9 = 0 (18)

alakba önthetők.
A (17) és (18) lehetőséget ad a geosztrofikus szél nagyságának, valamint az 

izobárok helyzetének meghatározására.
Ha (17) mindkét oldalát elosztjuk Ay-Az-vel, akkor a 

p(x,y)-p(x+Ax,y) = 0 (19)

egyenlethez jutunk, melyet átrendezve:
p(x,y) = p(x +Ax,y). (20)
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Eszerint a légnyomás az x-tengely irányában nem változik, mert a nyomás a 
hasáb alsó (dél-nyugati és dél-keleti) sarkaiban ugyanakkora. Következésképp az 
izobárok párhuzamosak az x tengellyel: a geosztrofikus szél az izobárok mentén 
fúj. Ez meglepő eredmény, mert (amint a bevezetőben írtuk) a mindennapi tapasz
talat alapján azt vártuk volna, hogy a szél iránya a legnagyobb nyomásváltozás 
irányával egyezzen meg.

A szél sebességére vonatkozó információkat a (18) egyenlet hordozza. Osz- 
szuk el a (18) mindkét oldalát AxAyAz-vel. Egyszerűsítések és elemi átrendezé
sek után:

p(x,y)-p(x,y + &y) .
------------ - ---------------- = 0. (21)

Láttuk, hogy az izobárok x-irányúak, tehát a nyomásgradiens (azaz a legna
gyobb nyomásváltozás) erre szükségképp merőleges, azaz y-irányú. De az y-irá- 
nyú nyomásváltozás szerepel a (21) első tagjában is, mely ezek szerint egyenlő a 
nyomás gradienssel:

p(x,y+ky)-p(x,y} ,
-------------7-------------- = P ■ (22)

Ay

A (22)-t a (21)-be helyettesítve, majd abból v-t kifejezve kapjuk, hogy

v =---------------- . (23)
2 p Q sin (p

A (23) a nyomásgradiens ismeretében lehetővé teszi a geosztrofikus szél v 
sebességének meghatározását.

A (23) jobb oldalán szereplő (-1) együttható kifejezi, hogy v és p' előjele 
különböző. (A (23)-ban található többi paraméter az északi féltekén mind 
pozitív). Ha v>0 (azaz a szél pozitív x irányába fuj), akkor y'<0, tehát a növekvő 
y értékek felé haladva a légnyomás csökken. Más szavakkal megfogalmazva: az 
északi féltekén a légnyomás a geosztrofikus szél irányába nézve bal felé csökken, 
jobbra pedig nő. A déli féltekén a helyzet fordított, mert sin^ <0.

Az elméleti modellezésből levonható földrajzi következtetések

Számszerű kiértékelés. A (23) alkalmazásaként oldjuk meg a következő 
feladatot. Egy adott időpillanatban Magyarországon a légnyomás 40 kilométeren
ként növekszik 1 Hgmm-rel DK-felé (XIV. 7. ábra}. Határozzuk meg az ország te
rülete felett fújó geosztrofikus szél irányát és nagyságát!

A szélsebesség irányát megadó vektorok ÉK—DNy-i helyzetű egyenesbe 
kell essenek, mert ez az irány merőleges a nyomásgradiens-vektorra. Szélirányba 
tekintve akkor fog DK-felé növekedni a nyomás, ha a szél ÉK-felé fuj.

A sebesség abszolút értékének meghatározásához szükséges paraméterek a 
következők: p=l,3kg/m3, Q=7,25-10‘5rad/s, ^=47°. A nyomásnövekmény
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Ap=l Hgmm=131,5 Pa, mely egymástól As=4-104 méterre található pontok között 
mérhető. A (9)-szerint

11,5
As 4-104

= 3,2-10“3 — 
m

A (23) szerint tehát a szél sebessége:

3,2-10'3________
V~ 2 • 1,3 • 7,25-10'5-sin 47°

„ „ m _ „ km = 24—= 86,4— 
s h

Kvalitatív kiértékelés. A bemutatott

XIV. 7. ábra. Magyarország izobár-térképe 
a mellékelt példa szerint

elméleti modell eredményei alapján 
megállapíthatjuk, hogy
—a geosztrofikus szél mindig az izo- 
bárok mentén híj, nem pedig a ma
gasabb légnyomású helyek felől az 
alacsony nyomású helyek felé;
—a szél sebessége egyenesen ará
nyos a p' nyomásgradienssel, és for
dítottan arányos a Föld Q szögsebes
ségével, a levegő p sűrűségével és a 
vizsgált hely p földrajzi szélessé
gével;
—a geosztrofikus szél irányába néz
ve az északi féltekén (^ >0 esetén) a

légnyomás bal felé csökken, jobb felé nő. A déli féltekén (^ <0) a nyomás bal 
felé növekszik, jobbra pedig csökken;
—az Egyenlítőn nem alakulhat ki geosztrofikus szél, mert sin 0°=0, márpedig a 
(23) érvényét veszti, ha a nevezőjébe zérus kerül;
—ha a Föld nem forogna, akkor a Föld felszínének egyetlen pontjában sem jöhet
ne létre geosztrofikus szél, mert a (23) szerint Q=0 esetén v=0, függetlenül a 
vizsgált hely (p földrajzi szélességétől.
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XV. A SZÉLSEBESSÉG IRÁNYA, NAGYSÁGA ÉS AZ IZOBÁROK 
HELYZETE LÉGÖRVÉNYEKBEN (A GRADIENS SZÉL 

VIZSGÁLATA)

A légörvények előfordulása és főbb típusai

Légörvények alatt nagysebességgel forgó légtömegeket értünk. Forgásirá
nyuk szerint ciklonokra és anticiklonokra oszthatók. A ciklonok a Föld északi fél
tekén az óramutató járásával ellentétesen, az anticiklonok azzal megegyezően ör
vénylenek. Keletkezési helyüktől függően mérsékelt övi-, trópusi- és helyi légör
vényekről beszélhetünk.

A mérsékelt övi ciklonok átmérője ezer kilométer nagyságrendű, élettarta
muk általában egy hét. Kialakulásuk az egymás mellett áramló hideg és meleg 
légtömegek határfelületén megjelenő labilis hullámokkal kapcsolatos. Fejlődésük
ben három fő szakasz különíthető el (XV l. ábra).

XV. 1. ábra. A mérsékelt övi ciklonok fejlődési stádiumai

A ciklonok kezdetben egy meleg és egy hideg légtömeg egységéből állnak, 
melyeket (meleg és hideg) frontok választanak el (XV. 1. a. ábra). A hideg front 
gyorsabban halad, mint a meleg, ezért néhány nap elteltével utolérik egymást, un. 
okklúziós frontot hozva létre (XV. l.b. ábra). Ezzel elkezdődik a ciklonok fejlődé
sének középső szakasza, melynek során a frontok közé szorult meleg levegő fo
kozatosan lehűlve felemelkedik (okkludálódik). A ciklonfejlődés befejező stádiu
ma az un. örvényciklon-állapot (XV.l.c. ábra), amikor is a levegő frontok nélkül 
örvénylik mindaddig, amíg külső hatások ill. belső instabilitások fel nem 
bomlasztják.

A trópusi ciklonok mérete a mérsékelt övieknél lényegesen kisebb: átlago
san mindössze száz kilométer, élettartamuk viszon meghaladja azokét, mert igen 
stabil képződmények. Bár elnevezésük a különböző területeken más és más (hur
rikán, mauritiusi orkán, tájfun, stb.) szerkezetükben jól felismerhető hasonlósá
gok, ill. a mérsékelt övi ciklonok felépítéséhez képest jelentős eltérések mutat
koznak meg (XV. 2. ábra).
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XV.2. ábra. A trópusi ciklonok szerkezete

A trópusi ciklonok jellegzetessége, hogy bennük a levegő egy központi, átla
gosan 30 km átmérőjű szélcsendes mag, (az un. "ciklon szeme") körül áramlik, 
éspedig rendkívül nagy sebességgel. Keletkezésük mechanizmusa még nem telje
sen tisztázott, de annyi bizonyos, hogy a 6-20°-os földrajzi szélességekkel kije
lölt intervallumban, egymással szemben áramló légtömegek mentén jelennek meg. 
Trópusi ciklonokban frontok nem találhatók.

A helyi jellegű ciklonok a legkisebb kiterjedésű légörvények: a tornádó át
mérője pl. csak száz-, a trombáé és a víztölcséré mindössze tíz méteres nagyság
rendű (XV.3. ábra).

XV.3. ábra. Helyi jellegű légörvények

A helyi légörvények pályája általában zegzugos, kiszámíthatatlan. Bennük 
keringő levegő sebessége még a trópusi ciklonokét is meghaladja, emiatt roppant 
nagy pusztítást tudnak véghez vinni Mivel belsejükben nagyon kicsi a légnyo
más, ezért bennük a légnedvesség kicsapódik, és az így keketkezett köd, ill. a 
földről felszívott por révén láthatóvá válnak.
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A légörvények tanulmányozásával kapcsolatban az a célunk, hogy meghatá
rozzuk a forgást fenntartó alapvető erőket, feltárjuk a szélsebesség és a légnyo
más (pontosabban a légnyomásgradiens) kapcsolatát, majd számszerűen megvizs
gáljuk a ciklonok és anticiklonok hasonlóságait ill. különbségeit.

E kérdés földrajzi jelentősége abban rejlik, hogy a ciklonok pusztító hatásá
nak megítélésében a légsebesség és a légnyomás (adott esetben a depresszió) is
merete központi szerepet játszik. Kapcsolatukat azért is érdemes feltárni, mert a 
légnyomás viszonylag egyszerűen mérhető meteorológiai paraméter, ezért válto
zásainak folyamatos megfigyelésével információkat kaphatunk a közeledő ciklo
nok főbb tulajdonságairól.

A légörvények idealizált modellje

Vizsgálunk egy olyan légörvényt, melyben a légrészecskék egyenletes kör
mozgást végeznek, mégpedig a Föld felszínével párhuzamos sík mentén. E moz
gást alapvetően csak a Föld forgásából származó kitérítő (Coriolis-) erő és a lég
nyomáskülönbségekből adódó gradienserő befolyásolja, mert a földfelszíni súrló
dás, a terephatás és a levegő belső súrlódása az előbbiekhez viszonyítva (első kö
zelítésben) elhanyagolhatóan kicsiny. Nem kell foglalkoznunk sem a gravitációs 
erővel sem a Föld tengely körüli forgásából származó centrifugális erővel, mert a 
Föld ellipszoid-alakjából következően ezen erők eredőjének nincs a Föld felszí
nével párhuzamos (azaz horizontális) komponense. A gravitációs erő függőleges 
összetevője pedig a levegő vízszintes áramlását nem befolyásolja.

A fenti feltételeknek eleget tevő légmozgást gradiens szélnek nevezik.
Ismert mennyiségnek tekintjük a légnyomás-gradiens nagyságát (pf az ör

vényben mozgó részecskék körpályájának sugarát (R), a ciklon elhelyezkedésé
nek földrajzi szélességét (^), a Föld szögsebességét (Q) és a levegő sűrűségét 
(p). Keresendő a szél irányának az izobár-vonalakkal alkotott szöge, valamint a 
szélsebesség nagysága (abszolút értéke) a nyomásgradiens és a légörvény sugará
nak függvényében.

Felhasználandó fizikai törvények és ismeretek

1. A dinamika alaptörvénye. Egy test impulzusának időegység alatti megvál
tozása egyenlő e testre ható erők F vektori eredőjével. Ha a test tömege állandó, 
akkor az impulzusváltozás helyettesíthető a test m tömegének és súlypontja a 
gyorsulásának szorzatával:

F = wa. (1)

2. A centripetális gyorsulás fogalma. Ha egy test egyenletes körmozgást vé
gez, akkor gyorsulása (melyet centripetális gyorsulásnak (acp) neveznek) a kör 
középpontja felé irányul. Nagysága a test kerületi sebességének négyzetével 
egyenesen, körpályájának sugarával pedig fordítottan arányos.

160



v2
(2)

3. Coriolis-erő. Ha a testek mozgását a Föld felszínéhez viszonyítva vizsgál
juk, akkor mozgásállapotukat befolyásoló erők közé be kell vonni a Föld forgásá
ból származó un. Fc Coriolis-erőt is (részletes elemzését lásd a XHI. fejezetben), 
melynek vízszintes komponense mindig merőleges a test pillanatnyi sebességére; 
iránya a Föld északi féltekén a haladás irányába nézve jobbra, a déli féltekén bal
ra mutat. Abszolút értéke

|FC|= 2wQvsin^, (3)

ahol m a test tömege; Q a Föld szögsebessége (Q=7,25-10’3 rad/s), v a test sebes
ségének abszolút értéke, (p a test helyzetének földrajzi szélessége.

4. A nyomásgradiens fogalma. A légnyomás gradiense alatt (lásd a XIV. 
fejezetben írottakat) az egységnyi távolságban található pontok légnyomásának 
különbségét értjük, feltéve, hogy e két pontot összekötő egyenes a legnagyobb 
nyomásváltozás irányában (azaz az izobár-vonalakra merőlegesen) helyezkedik 
el:

XV. 4. ábra. A légmozgás leírásához szükséges koordináta-rendszer és 
a kiválasztott materiális térfogat elhelyezkedése a légörvényben
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A légörvények matematikai modellezése

Jelöljünk ki a légörvényben egy (infinitezimálisan) kicsiny, téglatest alakú 
materiális térfogatot, melynek egyik éle essen egybe a szél irányával, másik éle 
legyen sugárirányú, harmadik pedig függőleges (XV. 4. ábra).

Mozgásának tanulmányozása érdekében vegyünk fel egy koordináta-rend
szert: x-tengelye mutasson az anticiklonális szél irányába (azaz felülről nézve az 
óramutató járásával egyező irányba), y-tengelye irányuljon a kör középpontja fe
lől kifelé. Vizsgálatunk (képzeletbeli) időpontjában az y-tengely mutasson éppen 
észak felé. Felvett koordinátarendszerünk z-tengelye pedig legyen vertikális.

Ha a materiális test térfogata elegendően kicsiny, azaz oldaléléi sokkal ki
sebbek, mint e test távolsága a kör középpontjától, akkor a benne helyet foglaló 
valamennyi légrészecske kerületi sebességét közelítőleg ugyanakkorának tekint
hetjük. Következésképp e materiális térfogat merev testként mozog.

XV. 5. ábra. A kijelölt materiális térfogat gyorsulása és a ráható 
erők anticiklonális ill. ciklonális mozgás esetén

Gyorsulását egyrészt a Coriolis-erő, másrészt a szomszédos levegőrészecs
kék által kifejtett nyomás idézi elő.
A Coriolis-erő abszolút értéke a (3) szerint

Fc = 2wQvsin^. (5)

A test m tömege (p sűrűségének és V térfogatának ismeretében):

m=pV. (6)

A téglatest oldalainak hosszát (&XV.4. ábra nyomán) kx, Ay és Az-vel jelölve
F = ArAyAz. (7)

A (6) és (7) figyelembevételével

Fc = 2pAxAyAzQvsin^. (8)
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A nyomóerő az egyes oldallapokra ható átlagos nyomásnak és az oldallap 
területének szorzata. Az átlagos nyomást a XIV. fejezetben részletesen megindo
kolt számítási mód szerint közelíthetjük a szóban forgó oldallap sarkaiban mérhe
tő légnyomás pontos értékével. (A közelítés annál jobb, minél kisebbek a tégla
test méretei a légnyomás térbeli változékonyságának karakterisztikus méretéhez 
képest). Pl. a nyugatról ható átlagos nyomást a hasáb a délnyugati sarkában ébre
dő p(x, y) nyomással helyettesítjük (XV. 5. ábra), tehát a szomszédos levegöré- 
szecskék nyugat felől

FNy = p(x,y)Ay^z (9)

nagyságú erőt fejtenek ki. (Irányuk természetesen nyugatról keletre mutat). A ha
sáb keleti oldalára ható átlagos nyomást a délkeleti sarokban mutatkozó 
p(x+hx, y) légnyomással közelíthetjük, így

FK = P^x + Ax,Ay)AyAz (10)

Hasonlóképpen délről

Fd = p(x,y}bxte (11)

északról pedig FE = p(x, y + Ay)ArAz (12)

erő nyomja a materiális testet.
Az x-irányú Fx- és y-irányú Fy erők eredője (a XV. 5. ábrát figyelembe véve):

Fx = FNy-FK, (13)

Fy = FD-FE+Fc. (14)

A (14)-ben a "±" jel abból adódik, hogy ciklonban a Coriolis-erő a pozitív y- 
értékek felé, anticiklonban azzal ellentétesen, negatív irányába mutat (XV. 5. áb
ra). A jel tehát ciklonális-, a jel anticiklonális a mozgásoknál érvényes.

A kijelölt test gyorsulása (szem előtt tartva, hogy a levegő egyenletes kör
mozgást végez) csak centripetális gyorsulásból áll, ezért a iránya mind ciklonban, 
mind anticiklonban a kör középpontja felé (azaz negatív y irányba) mutat. Kom
ponensekben felírva:

űx = 0, (15)

— —|acp|. (16)

Az Fx és Fy eredő erőket a dinamika alaptörvényét kifejező (1) vektoregyen
let x és y komponens-egyenletének bal-, az ax és ay gyorsulásokat jobb oldalába 
helyettesítve, figyelembe véve FNy, FK, FD, FE, Fc és acp fentebb levezetett össze
függéseit, elemi behelyettesítések után
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p(pc,y)&ykz-p(x,y + ky)/\y&z = Q (17)
' v^
p(x,y)kx&z- p(x,y + Ay)Ax Ar ± 2p£lvAx AyAzsin (p = -pAxAy&z— (18) 

R

egyenletrendszerhez jutunk, mely a materiális térfogatban található levegő moz
gásegyenleteinek tekinthető.

Osszuk el a (17) és (18) egyenleteket Ax-Ay-Az-vel:

p(x,y)-p(x + bx,y) = 0
Ax ' 7

p(x,y)~ p(x,y +&y) _ „ v-
~ -----— ± v sm = -p— (20)

(Kihangsúlyozzuk, hogy a (19) és (20) csak közelítő képletek. A közelítés 
annál pontosabb, minél kisebb a kijelölt materiális térfogat. Szigorú értelemben 
véve a (19) és (20) egyenlőségek csak Ax, Ay, Ar->0 esetén állnak fenn).

A (19) és (20) egyenletek sokféle információt hordoznak: kiolvasható belő
lük az izobár-vonalak és a szélirány kölcsönös helyzete, a nyomásgradiens iránya, 
a légörvények sebességének változása az örvény középpontjától mért távolság 
függvényében, és segítségükkel eldönthető, hogy egy adott légörvény stabil vagy 
instabil képződmény-e. Alább sorra vesszük ezeket a tulajdonságokat.

Az izobárok helyzete légörvényekben

A (19) szerint az egyenlet bal oldalán álló kifejezés nulla, ami csak úgy le
hetséges, hogy a tört számlálója is zérus:

p{x,y}-p(x + Ax,y) = 0, (21)

mely átrendezés után
p(x,y) = p(x + bx,y). (22)

Mivel Ax tetszőleges hosszúság (csak annyit kötöttünk ki, hogy a kör 
sugarához képest kicsiny legyen), ezért bármekkorára választjuk is Ax-et, a 
légnyomást a hasáb délnyugati és délkeleti sarokpontjaiban a (22) szerint mindig 
ugyanakkorának észleljük. Következésképp a légnyomás az x-tengely mentén 
nem változik: az x-tengely egybeesik az állandó nyomású pontokat összekötő un. 
izobár vonalakkal, azaz a légörvényekben a szél az izobárokkal párhuzamos 
irányba fúj. Ez meglepő eredmény, hiszen mindennapi tapasztalatunk nyomán azt 
vártuk volna, hogy a szél irányába a légnyomás csökkenjen. Hyen csökkenés a 
földfelszínhez közeli légrétegekben valóban előfordul (ahol a terephatás és a súr
lódás nem hanyagolható el), de a talaj felett 500 méternél nagyobb magasságok
ban a jelen fejezetben kiszabott feltételek már jó közelítéssel teljesülnek.
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A nyomásnövekedés iránya ciklonokban

Rendezzük át a (20) ciklonokra vonatkozó (azaz a "±" közül a pozitív elője
let tartalmazó) egyenletet:

v
2pQ v sin (p+p— = (23)

A (23) bal oldalán (a Föld északi félgömbjén történő mozgás esetében) csak 
pozitív mennyiségek állnak, ezért szükségszerű, hogy az egyenlet másik oldala is 
pozitív legyen, ami úgy érhető el, hogy a jobb oldalon álló tört számlálóját 
pozitívvá tesszük (Ay mindig pozitív):

y + Ay) - p(x,y) > 0, (24)

azaz p(x,y+ \y)>p(x,y). (25)

Látható, hogy a hasáb y-irányú oldalélé mentén a légnyomás növekszik. 
Másképp kifejezve: a ciklonokban a légnyomás szélirányba nézve bal felé csök
ken, jobbra pedig (a ciklon középpontjának irányába) nő. Más szavakkal kifejez
ve: a ciklonok középpontjában mindig alacsonyabb a légnyomás, mint a közép
ponttól távolabb.

Anticiklonok esetében a gondolatmenet hasonlóképpen vihető végig. Lénye
gi különbség csak abból fakad, hogy a Coriolis-erő iránya a ciklonokéval ellenté
tes, így a nyomásnövekedés irányát illetően ellenkező eredményre jutunk. Erre a 
kérdésre a későbbiekben még részletesen visszatérünk.

Sebességeloszlás ciklonokban

Fentebb láttuk, hogy az izobárok párhuzamosak az x-tengellyel, azaz az egy
ségnyi távolságra lévő pontok közötti legnagyobb nyomásváltozást erre az irányra 
merőlegesen, az y-tengely mentén mérhetjük, tehát a nyomás gradiens:

p(x,y+ \y)-p(x,y)
P =------------ 7-------------- • (26)Ay

A (23) mozgásegyenlet a (26) figyelembevételével átírható

v^
2pQ v sin (p + p— = p' (27)

R
alakba, ami egy másodfokú egyenletet jelent v-re nézve. (Az idealizálás során ki
kötöttük, hogy (p, p',Q p és R ismertek legyenek).

v meghatározása érdekében a (27)-et hozzuk a másodfokú egyenletek meg
szokott alakjára:

v2 +2RQsin^-v-— p' = 0, (28)
P

melynek megoldása (a másodfokú megoldóképlet alkalmazása nyomán):

165



v12 = -/?Qsin^± R2Q2 sin2 (p = + ~p’. (29)
V P

A ± előjelek közül azt kell megtartani, amelyik p'=0 esetében (azaz nyomás
változás mentes, nyugalomban lévő légkör esetén) v=O-t szolgáltat, p' helyébe 
nullát helyettesítve:

v12 = ~^^sin T^O^sin2-^, (30)

mely a gyökvonás elvégzése után:
v12 =-7?Qsm^ ± 7?Qsm ^9. (31)

A (31) alapján nyilvánvaló, hogy a
v = 0 (32)

feltétel a "+" előjel megtartása mellett teljesül, tehát a ciklonokban forgó légtöme
gek sebességére

I . 7?
vcik/on = ^2í22sin2 ^ + —sin^ (33)

V P
összefüggést nyerjük.

Sebességeloszlás anticiklonokban

íijuk fel a (20) egyenlet anticiklonokra vonatkozó megoldását (amikor is a ± 
előjelek közül a érvényes). Elemi átrendezések után (figyelembe véve a (26) 
kifejezést):

v2
p--2pQvsm^=^, (34)

K
mely

7 Rv2 - 2RQsm<p-v-----p' = 0 (35)
P

másodfokú egyenletet nyújtja az anticiklonban fújó szél sebességére. Ismét alkal
mazva a másodfokú egyenletek megoldóképletét:

I R
v12=/?Qsm^± LR2Q2sin2#H—p'. (36)

V P
A "±" előjel közül ismét azt kell megtartanunk, amely p'=0 esetén v=0-t 

szolgáltat (azaz számot ad arról, hogy nyomásváltozás-mentes légköri állapotban 
a levegőnek nyugalomban kell lennie). p'=0-t helyettesítés után:

v12 = .RQsin^l 7?Qsin^ (37) 
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adódik, ami nyilvánvalóan (tetszőleges R és tp esetén) csak a előjel mellett 
lesz nulla. Tehát az anticiklonok forgási sebességre

I ■

= R^sin<p-R2Q2 sin2 (p+ -p' (38)
V P

A nyomásnövekedés iránya anticiklonokban

A (38) szigorú korlátozást ír elő a nyomásgradiens előjelére nézve: /X-nek 
olyannak kell lenni, hogy a (38)-tel számítva vanticiklon mindig pozitívnak adódjon. 
(Ha vanticiklon bizonyos paraméterek mellett negatívvá válna, akkor iránya a XV. 5. 
ábrán bejelölttel ellentétes lenne. Ilyen mozgás azonban a ciklonokra jellemző, 
tehát a (38) érvényét vesztené). A (38) jobb oldala csak akkor lehet pozitív, ha 
első tagja (azaz kisebbítendője) a második tagjánál (azaz kivonandójánál) 
nagyobb:

/?Qsin^ > jR2Q2 sin2 (p+ — p'. (39)
V P

Emeljük négyzetre a (39) mindkét oldalát. Mivel eredetileg mindkét oldalon 
pozitív mennyiség állt, ezért az egyenlőtlenség iránya a négyzetre emelés után 
sem változik meg, tehát

R2Q2sin2 tp >R2Q2sin2 (p + —p'. (40)
P

Mindkét oldalból R2 Q2 sin2 kifejezést kivonva, majd az eredményt Rlp- 
vel osztva kapjuk, hogy:

0 >p\ (41)

mely szerint a nyomásgradiens negatív.
Megállapíthatjuk, hogy anticiklonokban a ciklon középpontjától távolodva 

(azaz növekvő y értékek felé haladva) a légnyomás csökken, a középpont 
irányába pedig nő. Következésképp anticiklonokban a legmagasabb légnyomású 
pont a légörvény középpontja.

Miért nincsenek katasztrofálisan pusztító erejű anticiklonok?

A fentebb írottak szerint va„ticikion egy különbségként áll elő, tehát vanticiklon 
nem lehet nagyobb mint e különbség kisebbítendője, azaz:

vanticiklon < ^^SÍn (p, (42)

következésképp (a ciklonokéval ellentétben) anticiklonok szélsebessége nem le
het tetszőlegesen nagy: a mozgásegyenletek egy felső határt szabnak vanticiklon-x?t. 
A bevezetőben mondottak értelmében az anticiklonok átmérője ezer kilométer 
nagyságrendű, (R-5-105 m), sina értéke legfeljebb 1, a Föld szögsebessége pedig 
adott (Q= 7,2540'51/s), így
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vantidkion<^ 000-7,25-10'5-1 = 36—= 130-=—, (43)
s h

tehát anticiklonokban maximálisan óránként 130 kilométeres szél alakulhat ki (jó
val elmaradva a trópusi ciklonok és tornádók több száz kilométeres sebessége 
mögött).

Az eredmények földrajzi értékelése

A légörvények tulajdonságai. Kiderült, hogy a légörvényekben (a vizsgált 
idealizált modell pontosságának erejéig) a levegő nem a magasabb légnyomású 
hely felől áramlik az alacsonyabb nyomású hely felé, hanem az izobárokkal pár
huzamosan mozog.

Bebizonyítottuk, hogy ciklonokban a légnyomás az örvény középpontja felé 
csökken, anticiklonoban pedig nő.

Az anticiklonokban fúvó szelek sebességének van elvi felső határa 
^anticiklont^ km/h), mely korlát kizárólag az örvény átmérőjétől, a Föld szögse
bességétől és az anticiklon helyzetének földrajzi szélességétől függ.

A ciklonokban uralkodó szelek sebességének felső határát (a fentebb bemu
tatott elméleti modell keretei között) nem lehet kijelölni. Földrajzi szempontból 
ez annyit jelent, hogy a nagy pusztítást okozó szélviharok rendszerint a ciklonok
hoz kötődnek.

A légörvények sebességét befolyásoló tényezők. A légmozgás alapvető moz- 
gatórúgója a nyomásgradiens (pj. Ha a légnyomás térben állandó (azaz gradiense 
nulla), altkor a levezetett összefüggések szerint a levegő nyugalomban marad. 
(v=0, ha p -0).

A légörvények sebességét mértékadóan befolyásolja a Föld Q szögsebessé
ge. Ha a Föld nyugalomban lenne (Q=0), akkor a Coriolis-erő hiánya miatt nem 
alakulhatna ki a fent tárgyalt gradiens szél.

A szélsebesség függ a légörvény középpontjától mért távolságtól. A közép
pontban v mind ciklon-, mind anticiklon esetén nullával egyenlő. Bebizonyítható 
továbbá a fenti összefüggések alapján, hogy v nullához tart R^<&, (azaz a légör
vények középpontjától "nagyon" távol a légmozgás már elenyészően kicsi).

A szélsebességet meghatározó összefüggések paraméterként tartalmazzák a 
légörvény helyzetének földrajzi szélességét és a levegő sűrűségét.

Számszerű kiértékelés. A fenti képletek alkalmazására példaként tekintsük 
az alábbi (reális adatokon alapuló) feladatokat.

1. ^=30° földrajzi szélességen egy trópusi ciklon halad el a megfigyelőtől 50 
kilométerre. Mérések szerint a légnyomás kilométerenként 1,2 higanymillimétert 
süllyed. Mekkora a szélsebesség abban a magasságban, ahol a terephatást és a 
súrlódást már el lehet hanyagolni?

Adatok: 7^=50-103m, p -1,2 Hgmm/km=0,157 Pa/m, Q=7,25-10*51/s, 
Z^l,3 kg/m3, ^30°, melyeket a (33)-be helyettesítve:
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^ciklon = 10’3 f ■ sin2 30" + 0,157 -

-5 ■ 104 • 7,25 • 105 • sin 30° = 79,5— = 270
s h

Tehát e ciklonban megfigyelési helyünk felett kb. 270 km/h sebességű a 
szél.

2. Egy meteorológiai hálózat mérései szerint egy adott időpillanatban 40 ki
lométerenként csökken a légnyomás 1 higanymillimétert. Ballonos szélsebesség
mérések szerint a troposzféra magasabb rétegeiben a nyomáscsökkenés irányához 
képest bal felé 50 km/h sebességgel fuj a szél. Határozzuk meg e légörvény típu

sát és becsüljük meg sugarát! Adatok: ^47°, p=l,3 kg/m3, p' = Hgmm/km 

=2-103 Pa/m, v=50 km/h=14 m/s, Q=7,2540'51/s.
Mivel a sebességirányhoz képest a légnyomás bal felé csökken, ezért e lég- 

örvény ciklon. A (27) összefüggésből R-et kifejezve:

v2
p' -2pvQ.sin(p

melyet a fenti adatokkal számszerűsítve:

142
“1,3 ’3,2 -10"3 - 2 -1,3 -14 - 7,25 • 10 - 5 • sin 47« 2 ‘1 °5 m = 200 km.

Tehát e ciklon sugara 200 kilométer.
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XVI. A FOLYÓVÍZ FELSZÍNALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ENERGIAMÉRLEGE ÉS AZ ERÓZIÓ SEBESSÉGE

Áttekintés a folyók szakaszjellegéről

Mint ismeretes, a folyóvölgyek morfológiája, az erózió mértéke és a vízmoz
gás energiamérlegének szerkezete (összetevőinek egymáshoz viszonyított aránya) 
szerint elkülöníthetünk felső, középső és alsó folyószakaszt.

V-alakú völgy Kanyon

XVI. 1. ábra. A felsőszakasz jellegűfolyók völgyének főbb típusai

A felsőszakasz jellegű folyók V alakú vagy közel függőleges oldalfalakkal 
határolt kanyonszerű, nagy (20-1000 cm/km) esésű völgyeket alakítanak ki 
(XVI. 1. ábra}. Munkavégző képességük elég nagy ahhoz, hogy völgyüket folya
matosan mélyítsék és hordalékukat elszállítsák. Medrükben nagy számban fordul
nak elő sellők, zuhatagok, sziklák, forgók és un. vízhengerek (azaz a zúgok alatt 
elhelyezkedő, vízszintes tengelyű örvények). Kanyarulataik száma viszonylag 
csekély, többnyire hosszú, egyenes szakaszokból állnak.

A középszakasz jellegű folyók munkavégző képessége kisebb, mint a felső
szakasz jellegűeké, ezért medrük itt már nem mélyül, de még képesek teljes egé
szében elszállítani a lepusztított hordalékot. Völgyük széles, lapos, esetleg "tal
pas" (XVI.2. ábra), esésük: 5-20 cm/km.

Arculatukat zátonyok, szigetek és főágukból kiágazó fattyú-ágaik határoz
zák meg. Medrük oldalazó mozgással (völgyük által megszabott határok között) 
un. laterális eróziót végezve vándorol. A középszakasz jellegű folyók nyomvona
la mentén találunk egyenes szakaszokat, de bőségesen előfordulnak (rendszerint 
nem túlfejlett) meanderszerű kanyarulatok is.

A folyók alsó szakaszán a víznek már olyan kicsi a munkavégző-képessége, 
hogy hordalékának csak egy részét tudja tovább szállítani, másik részét széttere
geti és lerakja (XVI. 3. ábra).

Az alsószakasz jellegű folyók is vándorolnak, mert medrük az általuk lera
kott hordalékkal folyamatosan töltődik. Esésük kilométerenként mindössze né-
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hány centiméter, kanyarulataik túlfejlett (önmagát átvágó) meanderek. Általában 
sok sok ágra szakadnak, szigeteket, lefííződött morotva-tavakat képezve.

Zátony «-<Limány

XVI. 2. ábra. A középszakasz jellegű folyók völgyének és medrének 
jellegzetességei

A folyók alsó szakasza a vízfolyás erózióbázisánál ér véget. Erózióbázis 
alatt azt a magassági szintet értjük, ameddig az erózió során a folyó völgye lemé
lyülhet. Erózióbázist képezhet pl. a tenger (általános erózióbázis), vagy tó (helyi 
erózióbázis) melybe a szóban forgó folyó torkollik.

XVI. 3. ábra. Tipikus alsószakasz jellegű folyó

Jelen fejezetben összegyűjtjük a folyók munkavégző képességét alapvetően 
meghatározó tényezőket; megvizsgáljuk, hogy a felszabaduló energia mire fordí
tódik; végül számszerű becslést adunk a medermélyülés ütemére, azaz meghatá
rozzuk a folyóvizek által előidézett erózió sebességét.
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A folyók idealizált modellje

Képzeletben emeljük ki a folyómeder egy viszonylag rövid szakaszát és a 
valóságot közelítsük az alábbi feltételekkel (XVI. 4. ábra):

Tekintsük a folyómedret állandó esésű, sík felületekkel határolt, téglalap ke-

4. ábra. Az idealizált folyómeder 
vázlata

resztmetszetű csatornának, melynek vala
mennyi pontjában ugyanakkora az áramló 
víz sebessége. Az erózió során végzett 
munka legyen egyenesen arányos az ero
dált kőzet tömegével. Álljon fenn egyenes 
arányosság a hordalékmozgatás munka
igénye és a szállított hordalék súlya ill. a 
szállítás sebessége között. Tekintsük a 
meder mélyülését a folyó feneke mentén 
egyenletesnek.

Ismert mennyiségnek tekintjük a me
der lejtőszögét (á), a víz mélységét (H), a 
vizsgált folyó szélességét (B), a víz sűrű
ségét (pv) és a térfogategységnyi (1 m3- 

nyi) folyóvíz által szállított hordalék ph tömegét (azaz a szállított hordalék 
átlagsűrűségét), valamint a fajlagos eróziós-, ill. szállítási munkát (cr, p) (ez 
utóbbiak értelmezését lásd később).

Keresett mennyiségi a folyóvíz mozgása során felszabaduló XEp potenciá
lis energia, a hordalékszállítási-, és a Wer eróziós munka valamint a meder b 
mélyülési sebessége.

Felhasználandó fizikai törvények, ismeretek

1. A helyzeti energia fogalma. A helyzeti (vagy potenciális) energia a mun
kavégző képesség azon fajtája, mely a testek gravitációs erőtérben történő süly- 
lyedése során szabadul fel. Ha egy m kg tömegű test homogén gravitációs erőtér
ben A/z-nyit süllyed, akkor helyzeti energiája

kEp = mgkh (1)

-val csökken (g a nehézségi gyorsulás g®9,81 m/s2).
2. A munkatétel. Egy test mechanikai energiájának megváltozása egyenlő a 

ráható külső erők munkájával:

E2-E^Wn. (2)

Ha az energia változás negatív (azaz a test energiája csökkent), akkor a kül
ső erők munkája is negatív, azaz a vizsgált test végzett munkát környezetén. Mo
dellünkben ez utóbbi eset áll fenn, mert a folyóvíz mozgása során felszabaduló 
XEp helyzeti energia részben a hordalék szállításához szükséges részben az 
erózióhoz szükséges Wer munkára fordítódik:
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W = w + w 
r sz rer' (3)

Az erózió energiamérlegének és a medermélyülés sebességének matematikai 
vizsgálata

Jelöljünk ki a folyómederben egy L hosszúságú, téglatest alakú materiális 
térfogatot (XVI. 5. ábra), és vizsgáljuk (infinitezimálisan rövid) Az idő alatti moz
gását, energiaváltozását és munkavégzését.

XVI. 5. ábra. A folyóvízből kivágott materiális térfogat alakja, méretei és mozgá
sa Át idő alatt

A felszabaduló potenciális (helyzeti) energia. Át idő alatt a kijelölt folyadék
test v-Át utat tesz meg, és ezzel egyidejűleg AE-val kerül mélyebbre (XVI. 5. áb
ra). A felszabaduló potenciális energia:

AE^ = m gÁh. (4)

A test tömege (m) előállítható a víz sűrűségének (pv) és térfogatának (V) 
szorzataként:

m = pvV, (5)

mely a téglatest térfogatának figyelembevételével
m = pvLBH. (6)

A folyadéktest Áh süllyedése a XVI. 5. ábrán bevonalkázott háromszög alap
ján

Áh = v Az sin a. (7)

A (6) és (7) kifejezéseket a (4)-be helyettesítve

173



XEp = pv LBHg v At sin a (8)

összefüggést nyerjük.
A hordalékszállítási munka. Idealizálást feltételeink szerint a hordalékszállí

táshoz szükséges munka (W^) egyenesen arányos a materiális térfogatban találha
tó hordalék össz-súlyával (Gh) és a szállítási úttal (As):

Wsz=pGhEs, (9)

ahol p a fajlagos hordalékszállítási munka (//« 0,1-0,2).
Ha ph jelenti a folyó térfogategységnyi vize által szállított hordalék tömegét 

(azaz a folyóvíz átlagos hordaléksűrűségét), akkor a vizsgált materiális térfogat
ban összesen:

mh=PhV (10)
tömegű, ill. 

Gh=PhgV (11)

súlyú hordalék található. Figyelembe véve, hogy

V = LBH, (12)

és Ay = vAt, (13)

a hordalékszállítási munkára

Wsz=pphgLBHvM. (14)

kifejezést nyerjük. 
Az erózió során végzett munka. A vizsgált materiális térfogatban található 

hordalék a mederfenék kőzetanyagából At idő alatt egy Eb vastagságú, L-B alap
területű ferde hasábot vés ki (XVI. 6. ábra), melybek térfogata:

Ver = LBEb, (15)

ami egyenes arányban áll az erózió során végzett munkával:

Wer = aVer. (16)

A cr arányossági tényező az un. a fajlagos eróziós munka, melynek értéke 
közelítőleg 1010-1012 J/m3.

A (15)-öt a (16)-ba helyettesítve az L hosszúságú folyószakasz által kifejtett 
eróziós munkára végül a

Wer = aLBEb (17)
összefüggést nyerjük. 

Az erózió energiamérlege. A munkatétel szerint

^p = (18) 
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melynek jobb és bal oldalába a (8), (14) és (17) kifejezéseket helyettesítve az 
erózió energiamérlegére

pvLBHgv Ar sin a = pph LBHgv At + aLB Ab (19)

egyenletet kapjuk.

XVI.6. ábra. A mederfenék At idő alatt Ab eróziója

A (19) lehetőséget ad arra, hogy (ismerve a benne szereplő paraméterek ér
tékét) számszerűen is megítélhessük az egyes energetikai összetevők arányait. 
Mielőtt azonban ezt a vizsgálatot elvégeznénk, osszuk el a (18) mindkét oldalát 
A/-vei:

pvLBHgv sin a = pphLBHgv + crLB—. (20)

Ez az egyenlet megadja, hogy a folyó A-hosszúságú (L "folyamkilométer
nyi") szakaszán található víztömeg időegység alatt mennyi munkát tud végezni, és 
ez hogyan oszlik meg a hordalékszállítás valamint a medermélyítés között. (Rész
letes analízisével később foglalkozunk).

Az erózió sebessége.
Az erózió sebessége alatt az időegységre eső medermélyülést értjük:

(21)

mely a (20)-ból kifejezve
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= ~gHv(pv sma-pph) (22)

összefüggést szolgáltatja.

A matematikai modellből levonható földrajzi következtetések

Legyen a vizsgált folyószakasz hosszúsága (Z) és az eltelt időtartam (Aí) 
egységnyi.

A (8) szerint a folyószakasz által végzett munka (azaz a felszabadult &Ep 
helyzeti energia) annál nagyobb, mennél nagyobb a folyó áramlási sebessége (v), 
mennél meredekebb a meder (azaz mennél nagyobb a), és mennél szélesebb ill. 
mélyebb a folyó (mennél nagyobb B és H). AEp függ továbbá a nehézségi gyorsu
lástól (g) és a víz sűrűségétől (pv).

A hordalék-szállítási munka a (14) alapján egyenesen arányos a víz sebessé
gével, a folyó ph hordaléktartalmával (átlagos hordaléksűrűségével), az egységnyi 
súlyú hordalék szállításához szükséges munkájával (p), valamint a folyó szélessé
gével és mélységével. A meder lejtőszögétől a szállítási munka független.

A (17) -bői kiderül, hogy a folyó mélyítéséhez annál több eróziós munkát 
kell befektetni, mennél keményebb a folyót befoglaló kőzet (azaz mennél na
gyobb a a fajlagos eróziós energia), és természetesen arányos a kivésendő kőzet 
térfogatával (a meder Aó mélyülésével és a folyó B szélességével). Wer független 
a vízmélységtől és a meder esésétől.

Az erózió sebessége egyenesen arányos a vízmélységgel (H) és áramlási se
bességével (v), fordítottan arányos a fajlagos eróziós munkával (p): nehezebben 
erodálható kőzetágyon elhelyezkedő folyó tehát lassabban mélyül. Ha egy folyó 
több hordalékot szállít, azaz hordaléksűrűsége (ph) nagyobb, mint egy másik, 
ugyanolyan esésű és vízhozamú folyóé, akkor medre lassabban erodálódik, mert 
ph növekedése a (21) jobb oldalának csökkenését vonja maga után.

Számszerűsítsük a (8), (14), (17) és (22) kifejezéseket az alábbi (reális) pa
raméter-értékek mellett: pv=103kg/m3, g=10m/s2, pA=0,5 kg/m3, /^0,2 J/Nm, 
o=1012J/m3. Legyen a szóban forgó folyó a Dunához hasonló méretű, azaz 
H=5 m, 3=300 m, v=lm/s, a=0,0005°. Vizsgáljuk e folyó 1=1000 m hosszúságú 
szakasza által egységnyi (Aí=ls) idő alatt végzett munkát.

A (8) szerint

kEp = 1000-1000-300-5 • 10 ■ 1 • 1 ■ sin0,0005 = 7,5 • 106 J.

azaz egy Duna-méretű folyó egy kilométeres szakasza 7,5 MW teljesítményű, 
mert mozgása során másodpercenként 7,5 MJ energia szabadul fel.

A fenti adatokat a (14)-be írva:
= 0,2-0,5-1000-300-5-10-1-1 = l,5-106J.
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Tehát a hordalékszállítás időegységenként 1,5 MJ energiát igényel, azaz a 
hordalék-szállítási teljesítmény 1,5 MW. A fennmaradó 6 MW teljesítmény az 
eróziót szolgálja. Az erózió sebessége a (22) szerint

b = -V • 10 • 5 • 1 • (1000- sin 0,0005° - 0,2 • 0,5) = 2 • 10’11 — = 0,63—.
1012 v 7 s év

Számításaink szerint tehát e folyó bevágódása évente 0,6 millimétert tesz ki.

A folyók szakaszjellegének energetikai értelmezése
Fejezzük ki a (2) mérlegegyenletből az erózióra fordítandó Wer munkát:

Wer=ÁEp-Wsz. (22)

Ha a felszabaduló helyzeti energia nagyobb, mint a hordalékszállításhoz 
szükséges munka (áEp>Wsz)i akkor a (22) jobb oldalán álló különbség pozitív 
(A^-FK^O), következésképp a (22)-szerint az erózióra fordítható energia is po
zitív (^er>0). Azon a részen, ahol ez a feltétel teljesül, a folyó felsőszakasz jelle
gű-

Ha a felszabaduló helyzeti energia egyenlő a hordalékszállítási munkával 
(AEp=Wsz), akkor különbségük nulla (AEp- ^=0), azaz az erózióra már nem jut 
energia: a folyó középszakasz jellegű.

Végül b£p<Wsz esetén a (22) jobb oldala negatívvá válik, ami "negatív eró
ziót" eredményezne. Természetesen "negatív erózió" nem létezik, ezért a folyó ál
tal szállított hordalék egy része leülepszik olyan mértékben csökkentve ph értékét, 
hogy a felszabaduló (csekély) helyzeti energia a maradék hordalékot képes le
gyen elszállítani. A most tárgyalt eset (energetikai szempontból) a folyók alsó 
szakaszára jellemző.
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XVII. GLECCSERVÖLGYEK ALAKJA

A gleccserek általános jellemzése

A gleccserek hóból keletkezett természetes jégtömegek, melyek a nehézségi 
erő hatására viszkózus folyadékként mozognak. Kialakulásuk feltétele, hogy a 
szóban forgó területen az évi középhőmérséklet 0°C alatt legyen, ezért a télen fel
halmozódott hó nyáron ne olvadjon el teljesen.

A frissen hullott hó kezdetben igen kis sűrűségű, mintegy 90% légtartalmú 
vázkristályokból áll, de önsúlya ill. a leszivárgó és a hórétegben megfagyó olva
dékvizek hatására összetömörödik, szemcséssé: un. fimné válik. További lég
vesztés eredményeképpen gyakorlatilag hézagmentes jéggé: gleccseijéggé alakul. 
Mármost ha e jégréteg vastagsága legalább 30 méterre növekszik, akkor képlé
keny lesz, és lassú folyásnak indul.

A gleccserek tartós fennmaradásának feltétele, hogy a hófelhalmozódás és a 
leolvadás (azaz a jég akkumulációja ill. ablációja) egyensúlyban legyen. Ha a le
olvadás meghaladja a felhalmozódást, akkor a gleccser fokozatosan rövidül, el
fogy.

A jégárak sebessége (földrajzi előfordulási helyüktől függően) széles hatá
rok között változhat. Az alpi gleccserek jelenleg évente 30—60 métert tesznek

meg. A jégkorszakban (ill. nap
jainkban pl. a Skandináv félszigeten) 
a gleccserek sebessége 500 méter/év 
körüli. A leggyorsabb gleccserek 
azonban a jég borította kontinensen: 
Antarktiszon fordulnak elő: se
bességük akár 8—9 km/év is lehet.

A gleccserek elhelyezkedésük 
és egyéb jellemzőik alapján több 
csoportba sorolhatók (XVII. 1. ábra).

A jég borította hegységek felső 
(un. gerinc-) régióiban, viszonylag 
meredek, 25—30° lejtésű mélye
désekben találjuk az un. függő 
gleccseretek. Vastagságuk rendsze
rint még 100 métert sem ér el. Eró
ziós munkájukkal a hegygerinceket 
"kicsipkézik", kárcsúcsokat, kárge-

XVII. 1. ábra. Egy elvi gleccser-rendszer rinceket, cirkuszvölgyeket alakíta- 
felülnézete és völgyének keresztmetszete nak ki.

A gleccserek másik típusa, a
völgyi gleccser függő gleccserek által szállított jégből és a hegységek magasan 
elhelyezkedő, hatalmas, lapos, tálszerű fímgyűjtő medencéiben összegyűlő, 
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gleccseijéggé alakuló hóból áll össze. Több száz méter vastagok, völgyük 
keresztmetszete U-alakú, és gyakran sok kilométer hosszan terülnek el.

Ahol a völgyi gleccserek elérik hegyvidékük előterét, ott jegük hegylábi 
gleccserként terül szét. Előfordul, hogy a hegylábi gleccserek "túlmélyítik" völ
gyüket, amit a jég elolvadása után tóvá tölthet a benne felhalmozódó víz. A hegy
lábi gleccserek elérhetik a tengert is, jellegzetes, glaciális eredetű (pl. fjordos) 
partvidéket hozva létre. A belőlük leszakadozó jégtömbök képezik a jéghegyeket.

A gleccserek egy további változatával a hóhatár felé emelkedő hegycsúcsok 
körül találkozhatunk, un. hegy ségi jégsapkák formájában. Esetükben a gleccser
jég hegycsúcsok körül sugár irányba áramlik szét.

Végül meg kell említenünk az Antarktiszt, Grönlandot és az eljegesedett 
északi szigeteket borító belföldi jégtakarót, mint a szárazföldi jég egy, a fentiek
től ugyan eltérő, de lényeges változatát. E jégtakarók vastagsága több kilométer, 
és az egész, általuk fedett területet (sajátos formakincset létrehozva) letarolják, 
majd elérve a kontinens peremét, jéghegyeket alkotva lassan becsúsznak a ten
gerbe.

A gleccservölgyek kivéséséért kismértékben a jég közvetlen koptató hatása, 
nagyobb részt azonban a jégbe fagyott kőzettörmelék eróziós munkája a felelős. 
E törmelék egyrészt a gleccserek által mederágyukból leszakított kőzetanyagból, 
másrészt a gleccserekre hulló kőlavinákból származik. Ez utóbbi anyaga a glecs- 
cserhasadékokon át lekerül a jégár aljáig, és ott a jéggel együtt sodródva igen ha
tékony pusztítást tud végezni.

Maga a glaciális erózió is többféle lehet. Leglényegesebb a fent említett 
koptató hatás, de nem elhanyagolható a jégár alatt áramló olvadékvizek munkája, 
ill. az olvadékvizek újbóli megfagyásával járó fagyaprózódás sem.

XVII. 2. ábra. Egy kialakuló gleccservölgy eredeti alakja 
a.: az eljegesedést megelőző állapotban 
b.: az eljegesedés kezdeti időszakában
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A gleccserek eróziós teljesítménye tekintélyes: egy négyzetkilométerről 
évente 1.000—10.000 köbméter kőzetet is képesek lefejtem.

Jelen fejezetben a völgyi gleccserek U betűhöz hasonló medrének (un. tek- 
nővölgyének) kialakulását modellezzük. Előzőleg azonban tekintsük át annak a 
folyamatnak fő elemeit, melynek eredményeképpen egy V-alakú folyóvölgy U- 
alakúvá munkálódik át.

A XVII. 2. a. ábra egy tipikus, V-alakú folyóvölgyet mutat, melynek alján egy 
folyó vize áramlik.

XVII. 3. ábra. U-alaku teknővölgy kialakulásának lépései (a nyilak az időegység 
alatt kivésett kőzettömeggel arányos jégnyomás irányát és nagyságát mutatják)
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Amint a vizsgált területen általános lehűlés (pl. jégkorszak) következik be, 
és a csapadék hó formájában érkezik, úgy elszállítása nem folyóvízként, hanem 
gleccseijég formájában történik. A korábbi V-alakú völgyet tehát egy jégár tölti 
ki (XVII. 2. b. ábra).

A jégár nagy mennyiségű kőzettörmeléket vonszol magával, melyek annál 
hatékonyabban pusztítják a völgyet, minél nagyobb erővel nyomódnak sziklafel
színéhez. Minthogy a gleccser mélyén uralkodó (a XVII.2.b. ábrán nyilakkal 
szemléltetett) nyomás a jégár felszínétől számított mélységgel egyenesen arányos, 
azért nagyobb mélységben a gleccser a völgyoldal egységnyi felületéről időegy-

XVII. 4. ábra. Egy folyamatosan mélyülő gleccservölgy arculatának változásai, 
miután keresztmetszete elérte (U betűhöz hasonló) egyensúlyi alakját

ség alatt nagyobb tömegű kőzetrétegeket képes lehántolni. Következésképp a 
gleccservölgy nagyobb mélységekben gyorsabban bővül mint a jeges összlet felső 
részénél, és egy bizonyos idő elteltével (amint a XVII. 3. a. ábra érzékelteti) az 
eredetileg V-alakú völgy alul kerekdeddé válik.

Ebben a kissé átdolgozott völgyben a jégár szintjét már lejjebb találjuk, hi
szen az erózió eredményeképp (a XVII. 3. b. ábra tanúsága szerint) maga a völgy
talp is mélyebbre került. Természetesen az erózió sebessége továbbra is arányos 
azzal a nyomással, mellyel a gleccser a jégbe fagyott kőzettörmelék-darabokat 
völgyének oldalához préseli, így az eredetileg V-alakú völgy az U-alakhoz egyre 
közelebb álló völgyek sorozatán keresztül (XVII. 3. c. ábra) végül elnyeri "egyen
súlyi" formáját (lásd, a XVII.3.d. ábrát).

Egyensúlyi völgyalak alatt azt kell érteni, hogy a továbbiakban az egész 
völgy süllyedése és alsóbb részeinek bővülése egymással összhangban kerül, és-
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pedig oly módon, hogy bár a gleccsert befoglaló kőzet állandóan erodálódik,
alakja mégsem változik tovább, hanem csak (önmagával párhuzamosan eltolódva)

XVII. 5. ábra. Az idealizált glecs- 
cser alakja valamely kezdeti-, és 
egy későbbi időpontban. A nyi
lak a völgyoldal pontjainak el

mozdulását jelzik

süllyed (XVII. 4. ábra). E süllyedés eredménye 
különösen markáns, függőleges oldalakkal 
határolt völgyekben testesült meg pl. a nor- 
végiai fjordok esetében.

Természetesen ezt a folyamatot számos 
tényező módosítja. A völgy bővülését befolyá
solják pl. kőzetkömyezetének geológiai inho- 
mogenitásai: ahol keményebb kőzetek al
kotják a völgy sziklaoldalát, ott az erózió las
súbb, míg ahol lágyabbak, ott gyorsabb. A 
gleccserek munkavégző-képességében beállt 
változások (pl. a jégfelhalmozódás—leolvadás 
arányában bekövetkező ingadozások) szintén 
tükröződnek völgyük alakjában. Mindezek az 
egyensúlyitól eltérő völgykeresztmetszetet 
eredményeznek.

Jelen fejezetben a fent vázolt folyamat 
utolsó szakaszának elméleti modellezését vé
gezzük el, meghatározva a gleccserek egyen
súlyi alakját (matematikailag) megadó görbét 
és a gleccservölgyek mélyülési sebességét.

A gleccservölgyek kialakulásának idealizálása

Vizsgáljunk egy hosszú, ajég felhalmozódása ill. leolvadása szempontjából 
dinamikus egyensúlyban lévő, völgyi gleccsert. A gleccser által érintett területet 
alkossa homogén kőzetösszlet, tehát erodálhatósága legyen mindenütt ugyanak
kora.

A gleccser vizsgált szakasza legyen egyenes vonalú, medrének (hosszirá
nyú) lejtése és a jégár legnagyobb mélysége legyen állandó, jéghozama ill. jég
szemcséinek csúszási sebessége sem térben, sem időben ne változzon. Tekint
sünk el a gleccser által már kialakított teknővölgy arculatát módosító további, a 
glaciális erózión kívüli tényezők pusztító hatásától.

Tételezzük fel, hogy a gleccservölgy kialakulásának kezdeti folyamatai már 
lezajlottak, azaz alakja tovább nem változik, csak önmagával párhuzamosan elto
lódva süllyed, azaz a völgyoldal valamennyi pontja függőleges irányba ugyan
olyan sebességgel mozog (lásd, a XVII. 5. ábrát).

Tekintsük a gleccseijeget ideálisan képlékeny anyagnak, azaz nyomása le
gyen a jégár felszíne alatti mélységnek lineáris függvénye.
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A gleccser erózióra fordított munkáját vegyük arányosnak a jégár sebességé
vel, az eróziót végző kőzetdarabokat a völgy sziklafelületéhez préselő nyomással 
és az erózióra fordított idővel.

A gleccservölgy kőzetanyagának lepusztításához szükséges energia és a le
pusztított kőzetösszlet térfogata között tételezzünk fel egyenes arányosságot.

Keresett a völgy alakját megadó görbe és a völgy w mélyülést sebessége. 
Adottnak tekintjük a jégár v sebességét, legnagyobb (H) mélységét, valamint a 
felhasználandó törvényekben szereplő (ismert) fizikai állandókat.

Felhasználandó fizikai törvények

1. A jégár erózióra fordítható munkája. Az idealizálás feltételei szerint a 
jégár erózióra fordítható munkája (melyet W^rlel jelölünk) egyenesen arányos a 
véső anyagot (a jégbe fagyott kőzettörmeléket) a völgyoldalnak szorító Fny nyo
móerővel, a jégár v sebességével és az erózióra fordított Az időtartammal. Ez az 
arányosság

wgi = pFnyvNt (1)

formába írható, ahol p egy arányossági tényező, melynek számértéke 0,1—0,2 
körüli.

2. Az erózió munkaigénye. Annak érdekében, hogy a gleccser egy AKtérfo
gatú kőzetréteget kivéssen, a fentebb írottak értelmében AE-vel arányos Wer mun
kát kell kifejteni, ami matematikailag

Wer = aV (2)

összefüggésen keresztül fogalmazható meg. cr az un. fajlagos eróziós munka, 
mely megadja az egységnyi térfogatú kőzet erodálásához szükséges energia érté
két. Számértéke általában o=1010-1012 J/m3

3. Nyomás a gleccser belsejében. A jégár mélyén a nyomás a szóban forgó 
pont felett elhelyezkedő "jégoszlop" önsúlyából származik, mely a hidrosztatikus 
nyomáshoz hasonló formulával jellemezhető:

P = Pjgh, (3)

ahol pj ajég sűrűsége (p;=920 kg/m3); g a nehézségi gyorsulás; h pedig a szóban 
forgó pont mélysége a jégár felszíne alatt.

A gleccservölgyek kialakulásának matematikai modellezése

Rajzoljuk fel a gleccservölgy egy szakaszát valamely t és egy kevéssel ké
sőbbi t+Nt időpillanatra vonatkozólag. A völgy kontúrvonalának egyértelmű meg
adása érdekében vezessünk be egy olyan x—y koordináta-rendszert, melynek x- 
tengelye a jégár t=Q időpillanatra vonatkozó felszínén helyezkedjen el, y-tengelye 
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pedig essen egybe a gleccservölgy (függőleges) szimmetria-tengelyével. {XVII. 6. 
ábra).

Képzeletben jelöljük meg (pl. fessük be) a völgyoldal t időponthoz tartozó 
helyzetének egy kicsiny, h mélységben található, A alapterületű felületdarabját.

A t+At időpillanatra azonban e jel már eltűnik, mert a folyamatosan mozgó 
gleccser addigra lekoptatja. Jelölje e "kopás" mértékét (azaz az erózió során a 
völgyoldalról lehántolt kőzetréteg vastagságát) ^b. A és Aó egy olyan, a XVII. 6. 
ábrán vastag vonallal kiemelt téglatestet alkot, mely körbehatárolja a gleccser 
által Aí idő alatt eltávolított kőzettömeget. A továbbiakban erre a (materiális 
térfogatnak tekintett) téglatestre alkalmazzuk az előzőekben megfogalmazott 
fizikai törvényeket.

XVII.6. ábra. A gleccservölgy képe valamely t és egy kissé 
későbbi t+ ki időpillanatra vonatkozólag

A gleccservölgy mélyülési sebessége. Első lépésben határozzuk meg az a 
munkát {Wgrt\ amelyet a gleccser az A felületen A/ idő alatt végez. Az (1) szerint
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Wgi arányos az X-ra ható nyomóerővel, ami előállítható a gleccserben ural
kodó p nyomásnak és az általa nyomott felületnek szorzataként:

Fny PA • (4)

A (3) szerint

P = Pjgh, (5)

amit a (4)-be írva

Fny=PjghA. (6)

Fny -et az (l)-be helyettesítve a gleccser által végzett munkára 

wgi = PPjghAvM (7)

összefüggést nyerjük.
Következő lépésben vizsgáljuk meg az erózióhoz szükséges Wer munkát. A 

(2) szerint Wer arányos a kivésett kőzet (jelen esetben a XVII. 6. árán kiemelt tég
latest) térfogatával:

V = AAb. (8)
VA a (2)-be helyettesítve

Wer = a A Ab. (9)

Mivel az erózióhoz szükséges Wer energiát a gleccser Wgl munkája biztosít
ja, ezért kell, hogy a

= wgl (10)

egyenlőség teljesüljön, mely a (7) és (9) figyelembevételével

<T A Ab = ppj ghA vAt (11)

egyenletet szolgáltatja.
A (11) a völgy tágulására, azaz Ab-re fejez ki egyenletet, mi azonban nem 

XVII. 7. ábra. Az erodált kőzetréteg 
vastagsága (Ab) és a völgy mélyülése 

(As) közötti kapcsolat geometriai 
alapjai

erre, hanem a völgy w süllyedési sebes
ségére vagyunk kíváncsiak. Ab és w kap
csolatának megkeresése érdekében a 
XVII. 7. ábrán rajzoljuk fel kissé kina
gyítva a materiális térfogat oldallapját, 
azaz a XVII.6. ábrán bevonalkázott tég
lalapot. Az ábrán As-sel jelöltük a völgy 
At alatti süllyedésének mértékét, a-val 
pedig a völgyoldal dőlésszögét.

Amint a XVII. 7. ábrán kivehető

cos a = — (12)
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ahonnan

Ab = Ascosa. (13)

A (13)-ból As-et a (ll)-be téve, az erózió egyenletére
a AXscosa = ppj ghAvÁt (14)

kifejezést nyeljük.
Nyilvánvaló, hogy w a gleccservölgy időegység alatt bekövetkező süllye

déseként értelmezendő, azaz
As 

w = —. (15)
Ar

A (15)-ből kifejezve Av és w között a

Aá=wA/ (16)

kapcsolatot nyerjük, amit a (14)-be helyettesítve

vAwÁtcosa = ppjghAvAt (17)

egyenletet nyújtja w-re nézve. Kifejezve belőle w-t:

w = —-—p: ghv. (18)
cr cos a J v 7

A (18) megadja, hogy mekkora a gleccservölgy mélyülési sebessége a jégár 
felszíne alatti h mélységben. Használatát azonban lehetetlenné teszi, hogy szere
pel benne a is, azaz a völgy oldalának (egyelőre) dőlésszöge, a kiküszöbölése ér
dekében keressük meg a völgyoldal azon pontját, melyben a értéke biztosan is
mert. Ilyen helyet a jégár legmélyebb pontjánál találunk, hiszen ott a völgy ke
resztmetszetének érintője biztosan vízszintes helyzetű, azaz a=Q° (XVII. 8. ábra).

Másfelől a legmélyebb pontban ajég felszíne alatti h mélység éppen a glecs- 
cser H mélységével azonos. Mármost alkalmazzuk a (18)-at a h=H pontra:

w = p / --------- Pighvacosa JO
h=H,a=0

Elvégezve a behelyettesítéseket, figyelembe véve, hogy 

cosO0 = 1,

a mélyülés sebességére

(19)

(20)

(21)

összefüggést nyerjük.
A (21) jobb oldala csak ismert mennyiségeket tartalmaz, tehát w számértéke 

már kiszámítható.
A gleccservölgy alakja. Helyettesítsük w-t a (18)-ba!
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(22)

Elvégezve a lehetséges egyszerűsítéseket és célszerű átrendezéseket, meg
kapjuk a gleccservölgy alakjának egyenletét:

h = Hcosa. (23)
A (23) szerint a gleccservölgy oldalának

XVII. 8. ábra. A gleccser keresztmetszeté
nek érintője a völgy egy tetszőleges- és 

legmélyebb pontjában

valamennyi pontjában fennáll, hogy 
dőlésszögének cosinusa és felszín 
alatti mélysége (a dinamikai egyen
súly beállta után) egyenes arányban 
áll egymással. Az arányossági ténye
ző a jégár teljes vastagsága, azaz a 
gleccser legnagyobb mélysége.

Anélkül, hogy a gleccservöl
gyek egyensúlyi alakjának konkrét 
formáját ismernénk, a (23)-ból e 
keresett görbére vonatkozó több, 
lényeges tulajdonságot tudunk ki
olvasni. Ezt azért kell megtennünk, 
mert összegzésükkel találjuk majd 
meg a teknővölgy profiljának valódi 
képét.

Első lépéseként határozzuk 
meg a völgy oldalának dőlésszögét a 
jégár felszíne mentén. Jelölje ezt a

szöget aQ. E pont felszín alatti mélysége nulla (A=0), melyet a (23)-ba 
helyettesítve:

h\, n = Hcosa I
'h=0 \a=a. (24)

egyenlethez jutunk. Elvégezve a behelyettesítéseket:

0 = Hcosao, (25)

melyet ao-ra megoldva

«o = 90°. (26)

(Matematikai szigorral tekintve a (25)-nek még további megoldásait is számba 
kellene vennünk, de azok nem rendelkezve valós, földrajzi tartalommal, figyel
men kívül hagyhatók.)

A (25)-tel matematikai bizonyítékát nyertük annak a földrajzi tapasztalatnak, 
hogy a teljesen kifejlődött gleccservölgyek oldalai a gleccser felett függőlegesek 
(XVII.9. ábra).
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XVII. 9. ábra. A gleccservölgy oldalának mere
deksége a jégár felszíni pontjánál

A gleccservölgyek továb
bi tulajdonságainak feltárása 
érdekében második lépésként 
vegyünk fel egy tetszőleges P 
pontot a völgy oldalában, állít
sunk e pontból merőlegest a 
völgy felületére, és határozzuk 
meg e P ponttól a gleccser fel
színéig (azaz Prig) terjedő 
szakaszának PPX hosszát. E 
szakasz függőlegessel bezárt 
szöge (a XVII. 10. ábra tanúsá
ga szerint) megegyezik a 
gleccservölgy oldallejtőjének a 

dőlésszögével, hiszen azzal merőleges szárú szöget alkot.
K XVII. 10. ábrán bevonalkázott derékszögű háromszögre felírható, hogy

h 
cos a = ^=, 

PPX

ahonnan

h = PPX cosöf.

(27)

(28)

Másfelől a (23) szerint
h 

cos a = — (29)

amit a (28)-ba írva 
h _ h 

PP^ H (30)

XVII. 10. ábra. A gleccservölgy tetszőleges 
pontjaiból a jégár felszínéig húzott, az oldallej
tőre merőleges szakaszok geometriai tulajdon

ságai

egyenletet nyerjük P^-re. Meg
oldva:

PP^H. (31)

Minthogy a (31) szerint
PPX független A-tól, megállapíthatjuk, hogy a gleccservölgy bármely pontjából ál
htunk is oldallejtőjére merőleges egyenest, az a jégár felszínét mindig ugyanakko
ra, éspedig a gleccser legnagyobb (H) mélységével megegyező távolságban met
szi. Azaz nem csak a PPX, hanem (a tetszőlegesen felvett) QQ^ szakasz hossza is

QQi = H. (32)
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A gleccservölgyek keresztmetszetét tehát csak olyan görbe jelölheti ki, mely 
rendelkezik e fenti tulajdonsággal. Ezt kihasználandó, (képzeletben) szerkesszük 
meg e görbét, éspedig görbületi középpontjainak (feltételezett) ismeretében.

Ismeretes, hogy minden (bizonyos, itt nem részletezett tulajdonságú) síkgör
be közelíthető kicsiny körívek sorozatával {XVII.ll. ábra). Egy-egy ilyen körív 
(képzeletbeli) megszerkesztéséhez jelöljük meg a gleccservölgy oldalának két kö
zeli A és B pontját, és állítsunk a völgy kontúrvonalára mind az A, mind a B pont
ból egy-egy merőlegest. Kössük össze az A és a B pontokat egy olyan, RAB sugarú 
körívvel, melynek OAB középpontja a fentebb szerkesztett merőlegesek met
széspontja. Ez a körív jól közelíti az eredeti görbét az AB szakaszon belül. A kö
zelítés annál jobb, minél közelebb van A 5-hez. Mármost e kört az eredeti görbe 
/I-pontjára vonatkozó simuló körének, középpontját görbületi középpontjának, 
sugarát pedig görbületi sugarának nevezzük, (feltéve, hogy B infinitezimálisan kö
zel van 24-hoz).

XVII.ll. ábra. A gleccservölgy kontúrvonalának közelítése adott 
görbületi középpontú és görbületi sugarú körívek sorozatával

Hasonlóan szerkeszthető meg a völgyoldal BC szakaszának OBC, CD szaka
szának OCD, stb. görbületi középpontja. Vegyük észre, hogy a BC ív középpontja 
a B-Oab egyenes mentén, a CD ív középpontja a C OBC egyenes mentén, stb. 
helyezkedik el, azaz az egyes szakaszokhoz tartozó ívháromszögek érintkeznek.

Eddig (képzeletben) ismert kontúrvonalból kiindulva a görbületi középpon
tok helyét határoztuk meg. A feladat azonban megfordítható: ha valamilyen 
megfontolás alapján tudjuk, hogy egy keresett görbének hol vannak az OAB, 0BC, 
0CD, stb. görbületi középpontjai, és ismerjük a hozzájuk tartozó RAB, RBC, RCd, 
stb. görbületi sugaraikat, akkor körívről körívre haladva megszerkeszthetjük 
magát a görbét. A továbbiakban éppen ezt az utat választjuk.
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XVII. 12. ábra. A gleccservölgy kontúrvo
nalának geometriai sajátosságai, feltéve, 
hogy görbületi középpontja a jégár felszí

ne felett helyezkedik el

rül egy, a ponton átmenő r sugarú kört. 
A P-Px szakasz hossza egyfelől a XVI

PP^R

Jelöljünk ki tetszőlegesen a 
gleccservölgy oldalán egy P és egy 
hozzá közel eső Q pontot (XVII. 12. 
ábra). Mindkét pontból állítsunk 
egy-egy merőlegest a völgy oldalára, 
és metszéspontjaikként jelöljük ki a 
PQ ív OPq görbületi középpontját. 
Görbületi sugarát jelölje R.

Tételezzük fel, hogy az OPQ 
pont a gleccser felszíne felett foglal 
helyet. Vizsgáljuk meg, lehetséges-e 
ez!

Kössük össze a P pontot az 
OPq görbületi középponttal, és ne
vezzük a jégár felszínével (azaz az 
x-tengellyel) alkotott metszéspontját 
Ppnek. Rajzoljunk továbbá OPq kö- 

r. 12. ábra szerint

~r. (33)

Másfelől (a (31) egyenletben kifejezve) ugyanennek a szakasznak a hosszá
ról pedig azt állapítottuk meg

Tpx = H. (34)

Húzzuk meg a görbületi középpontot a Q ponttal összekötő egyenest is, és 
szerkesszük meg ezen egyenesnek mind az r sugarú körrel alkotott S-, mind az x- 
tengellyel alkotott Qx metszéspontját. A XVII. 12. ábráról leolvasható, hogy

QS = R-r, (35)

mely a (33) és (34) figyelembe vételével

QS = Tpx^h. (36)

A XVII. 12. ábrára tekintve az is nyilvánvaló, hogy

QQi < QS, (37)
azaz a (36) szerint

QQi<H. (38)

A (38) viszont ellentmondásban van a (32)-vel, mert a (32)-szerint

QQ^H. (39)
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Arra vonatkozó feltételezésünk tehát, hogy a PQ ív görbületi középpontja a jégár 
felett található, téves volt.

Vizsgáljuk most meg azt a kér
dést, hogy lehet-e a PQ ív görbületi 
középpontja a jégár felszíne alatt?

Ismét jelöljünk ki a gleccser
völgy oldalában egy tetszőleges 
helyzetű P- és egy hozzá közel eső 
Q pontot (XVII. 13. ábra). Feltétele
zésünk szerint most a PQ ív OPq 
görbületi középpontja a gleccser fel
színe alatt található. Görbületi suga
rát jelölje ismét R.

Hosszabbítsuk meg mind a P 
mind a Q pontból az Op^-ba vezető 
egyeneseket, és a jégár felszínével 
alkotott metszéspontjukat nevezzük 
ismét Prnek ill. Qrnek. Rajzoljunk 

egy OPq középpontú kört a Q} ponton át, sugarát jelölje r. A XVII. 13. ábráról 
leolvasható, hogy

QQi = R + r. (40)

A (32)-szerint pedig

QQi = H, (41)

azaz

R + r = H. (42)

Jelöljük a PPX egyenesnek a r sugarú körrel alkotott metszéspontját S-sel. 
Mármost a XVII. 13. ábra alapján mondhatjuk, hogy

~PS=R + r, (43)

ami a (42) figyelembe vételével:

PS=H. (44)
A XVII. 13. ábrára tekintve világos, hogy

PP^TS, (45)

azaz

PÍ\<H, (46)

ami viszont a (31 )-gyel áll ellentmondásban.
Következésképp az a feltételezésünk sem állja meg a helyét, hogy a glecs- 

cservölgy görbületi középpontja a jégár alatt van. Egyetlen lehetőség marad

XVII. 13. ábra. A gleccservölgy kontúrvo
nalának geometriai sajátosságai, feltéve, 
hogy görbületi középpontja a jégár felszí

ne alatt helyezkedik el
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XVII. 14. ábra. A gleccservölgy görbületi 
középpontjának valódi helyzete

csupán: az OPq pont éppen a 
gleccser felszínére kell essen 
(XVII. 14. ábra). Mivel korábban ki
hangsúlyoztuk, hogy P helyzete tet
szőleges, így megállapításunk a 
gleccservölgy kontúrvonalának vala
mennyi pontjára érvényes.

A rendelkezésünkre álló isme
retek most már lehetővé teszik az 
ideális gleccservölgy alakjának meg
szerkesztését (XVII. 15. ábra).

A völgy legmélyebb G4-val je
lölt) pontját könnyen kijelölhetjük, 
hiszen a völgy szimmetriájából adó
dóan A éppen az origó alatt, éspedig 
H mélységben található.

Az X-val "szomszédos" B-
pontot az AB körív megszerkesztésével nyeljük. Minthogy az A pontban a völgy 
érintője vízszintes, így az AB ív OAB görbületi középpontját (ezen érintőre 
merőleges) függőleges egyenes, azaz az y-tengely mentén kell keresnünk. 
Továbbá a fent levezettek értelmében OAB a jégár felszínére, azaz az x-tengelyre 

kell essen. OAB csak úgy lehet egy
idejűleg mind az y-, mind az x-ten- 
gelyen, ha e kettő metszéspontjában, 
tehát a koordináta-rendszer origójá
ban van. A pontból kiindulva egy rö
vid, OAB középpontú körívet rajzolva 
megkapjuk a glecscservölgy B pont
ját.

A C-pontot a BC körív eredmé
nyeképpen kaphatjuk. Korábban 
hangsúlyoztuk, hogy a BC ív OBC 
görbületi középpontja a BOab egye
nesre kell essen (lásd a XVII.ll. áb
rát). E feltételt kiegészítve azzal, 
hogy OBC a jégár felszínének (azaz 
az x-tengelynek) is pontja, 05C-t a 
BOab egyenes és az x-tengely met
széspontjában kell keresnünk. Már

pedig ez a pont ismét csak az origó.
E gondolatmenetet folytatva kiderül, hogy a gleccservölgy valamennyi pont

jának görbületi középpontja az origóban van, azaz a völgy metszete egy H suga
rú, origó középpontú körív.

XVII. 15. ábra. Az idealizált gleccservölgy 
alakjának összeállítása adott görbületi kö

zéppontú kicsiny körívekből
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Az eredmények földrajzi értékelése

Vizsgálataink szerint egy dinamikus egyensúlyban lévő, ideális völgyi glecs- 
cser olyan medret alakít ki, melynek oldalfalai a jégár felszíne felett (azaz a glecs- 
cser által már elhagyott részen) függőlegesek, a jég felszíne alatt pedig félkör 
alakban zárul (XVII. 16. ábra). E félkör az idő múlásával önmagával párhuzamo
san lefelé tolódik. Középpontja a jég felszínén, a völgy középvonalában található.

XVII. 16. ábra. Egy dinamikus egyensúlyban lévő, 
ideális gleccservölgy fejlődésének lépései

Bebizonyosodott, hogy e körív sugara megegyezik a jégár mélységével: H- 
val. Következésképp egy fejlett, feltehetőleg dinamikus egyensúlyban lévő glecs- 
cser mélysége bonyolult mérések (pl. mélyfúrások) nélkül is megbecsülhető: a 
jégár szélességének (azaz a völgy alakját képező kör átmérőjének) kb. fele.

Maga a félkör csak a jég elolvadása után tárulkozik fel. Ezt megfigyelések
kel is alátámaszthatjuk: a napjainkban is aktív, folyamatosan "üzemelő" gleccse
rek oldalai függőlegesen emelkednek fel, míg a visszahúzódó (vagy már teljesen 
elpusztult) gleccserek völgye teknőszerű: U-alakban zárul.

Természetesen a valóságban ilyen idealizált teknő völgy eket csak ritkán lát
hatunk, mert egyfelől a gleccsereket magukon hordozó kőzetek inhomogenitásai 
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miatt a jégárak medre egyenetlenül mélyül, másrészt a jég felszíne felé emelkedő 
völgy oldalakat a földfelszínt alakító külső erők nyomban megtámadják. így a 
fagyaprózódás, a csapadékvíz ill. a szél munkája eredményeképpen a völgyolda- 
lak lejtőssé válnak és a jeges periódus elmúltával metszetük inkább emlékeztet 
parabolára, mint függőleges szárú U betűre.

A völgy mélyülési sebességére levezetett

^ = ~PjgHv (47)

összefüggésből a következők olvashatók ki.
w egyenesen arányos a jégár H mélységével, azaz mennél nagyobb jégtömeg 

áramlik egy völgyben, annál gyorsabban koptatja medrét. Következésképp egy 
nagyobb méretű gleccser völgye azonos idő alatt jobban kimélyül, mint egy 
kisebbé.

w egyenesen arányos a jégár v sebességével is, tehát a nagyobb esésű völ
gyekben gyorsabban csúszó, vagy bővebb csapadékhozamú területeken működő 
gleccserek eróziós hatása hatékonyabb.

A (47) a p tényezőn keresztül figyelembe veszi a gleccser jegébe fagyott vé
sőanyag eróziós képességét is: mennél "érdesebb" a gleccser alsó felülete, azaz 
mennél több ill. keményebb kőzetdarabot vonszol magával a jégár, annál gyor
sabb lesz a völgy mélyülése.

w fordítottan arányos cr-vel (a fajlagos eróziós munkával): mennél kemé
nyebb kőzeten halad a gleccser (mennél nagyobb cr értéke) annál kisebb w, tehát 
annál lassabban mélyül a völgy. Lágyabb kőzeteken csúszó gleccser nagyobb 
gyorsabb lepusztulást idéz elő.

w még függ a jég sűrűségétől (py-től) és a nehézségi gyorsulástól (g-től) is. 
Ezek azonban nem rendelkeznek földrajzi tartalommal, mert számértékük gyakor
latilag a Föld valamennyi gleccserénél ugyanakkora, így a földfelszín változatos
ságának kialakításában nem játszanak szerepet.

Befejezésül végezzünk egy kvantitatív analízist! Határozzuk meg egy 600 
méter széles, évente 500 méternyit csúszó völgyi gleccser mélyülési sebességét, 
feltéve, hogy a jégár eróziós képessége /^0,1; az alapkőzet fajlagos eróziós mun
kája <T=1010J/m3; a jég sűrűsége: p7=920kg/m3; a nehézségi gyorsulás: 
g=9,81 m/s2. A fent írottak értelmében e gleccser mélysége szélességének fele, 
azaz H=300 m, sebessége v=500 m/év. Mindezekkel az adatokkal e gleccser

w = • 920-9,81 ■ 300 • 500 = 0,013— = 1,3—
10w év év

sebességgel mélyíti völgyét.
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A LEVEZETÉSEK MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MATEMATIKAI 
ISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Aritmetika és algebra

Elemi algebrai műveletek

Zárójeles kifejezések

(a + b)c = ac + bc
(-a + b)c=-ab + bc

Műveletek törtekkel (összeadás, kivonás, egyszerűsítés)

Számolás normálalakban megadott számokkal:

ha a = V-10" és b = M-10m, akkor a-b = N • M-lO^^

Elemi algebrai műveletek paraméteresen megadott kifejezésekkel

A HATVÁNYOZÁS ALAPAZONOSSÁGAI

— = 
ac

a2-b2 =(a+ b)(a-b) (a + b)2 = a2+2 ab + b2

(a - b)2 =a2 - 2ab + b2 (a- b)3 = a3 - 3a2 b + 3ab2 - b3

Egyenletek

Paraméteres egyenletek megoldása

Az egyenletrendezés elemei

a + b = c / —c -> a+b-c=0
, / ab.a + b = c he —> — + - = 1

c c
a + b = c (a + b)d = cd
a+ b = c2 ± y}a + b = c

Elsőfokú egy- és többismeretlenes egyenletrendszerek megoldása

Másodfokú egyenletek megoldása és megoldó képletei
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z x2
Ha x2 + p x + q = 0, akkor 2 = - y ± Jí y

Elhanyagolások nagyságrendi becslés alapján

a + b^a, ha b « a

— «1, ha a ~ b 
b

Geometria

Elemi geometriai fogalmak, tetelek

A radián fogalma a = -
r

Nevezetes szögpárok (egyállású-, váltó-, merőleges szárú-, kiegészítő- és pót
szögek)

Háromszögek hasonlósági feltételei

Egybevágósági transzformációk (tengelyes- és középpontos tükrözés, pont körüli 
elforgatás, eltolás)

Terület és térfogatszámítás

A kör területe

A kör ívhossza

A téglatest térfogata

A gömb térfogata:

Hengerszerű testek térfogata

2
T = r ti és kerülete K - Irír

i = r-a (aradiánban értelmezendő)

V^A-H
TCV = 4—y és felszíne: F = Ár2x

V=A-H

Vektorok, koordináta-geometria

Vektorok összeadása, kivonása és számmal való szorzása

Vektorok koordinátás felírása: v = vxi + yj

Vektorok abszolút értéke: |v| = + v2

A síkbeli (x,y) és térbeli (x,y,z) koordinátarendszer fogalma

Koordinátarendszerek eltolása
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Függvénytan

Függvénytant alapismeretek

A függvények fogalma, egy és kétváltozós függvények

A független változó fogalma, típusai (x és t)

Függvények megadása utasítással, grafikonnal, a grafikon egyenletével

A függvények általános jelölése: y = f(x)

A függvény argumentuma (x) és helyettesítési értéke: y = /(x)

A FÜGGVÉNYEK JELLEMZŐI

Függvények viselkedése x-^-0 és x—>±oo esetén

Az aszimptota és az aszimptotikus közelítés fogalma

Függvények meredeksége, növekedési (csökkenési) sebessége

Függvény-transzformációk: y = /(x) -+y = f(x + c),y = f(ax), y = bf(x)

AZ ELEMI FÜGGVÉNYEK FŐBB TULAJDONSÁGAI

Racionális függvények: y=ax+b, y = a^, y = ~, y = —^~, y =----------  
x x (a + b)”

Gyökfüggvények: y = >!ax + b

í i Y
Exponenciális függvények: y = ax, y - ex ahol e = lim 1 + — « 2.71... 

n->oo n )
Trigonometrikus függvények: y=sin x, y=cos x, y=tg x

Függvények közelítése argumentumuk kicsiny értékei esetén

(a + xf ~a+ 2ax,

1 1 x
~ 2a a + x a

sinx~ x, ha
cosx «1 ha
smx~tgx ha

ha x«a

hax<<<7

(x->0)
(x->0)
(x^O)
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Függvények differenciái

Függvények véges megváltozása (véges differenciája): g(x)=fx+a) - fix')

Függvények kicsiny megváltozása (differenciálja): Ay=fx-Ax)-fx), ha Ax->0

i j-rr . , Ay f(x + Ax) - fix) , . nFüggvények differencialhanyadosa: y = — = —---------—-—ha Ax—>0
Ax Ax

A LEVEZETÉSEK MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FIZIKAI 
ISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Kinematika

A TÖMEGPONT MOZGÁSÁNAK LEÍRÁSA KOORDINÁTARENDSZEREKBEN

A tömegpont helyvektora: r = x(/)i + y(/)j

A tömegpont sebességvektora: v = vxi + v j

A tömegpont gyorsulásvektora: a = axi + ay j

Galilei-féle transzformáció: x*=x+c t, y*=y, vx*=vx+c, vy*=vy

Merev test mozgásának felbontása transzlációra és rotációra

Harmonikus rezgőmozgás

7 7C
Jellemzői: Ao, od, T és alapösszefüggései: co =

A rezgő test kitérése: x(t) = Aoa> cocáit)

A rezgő test sebessége: vx(t) = ~A0 a sin(ú9t)

AZ EGYENLETES KÖRMOZGÁS

Jellemzői: R, ©, T, vker, acp

A1 .. • 2 71 vker
Alapösszefüggései: & 00 =T R

= Ú)2R’ ^cp

198



Dinamika

AZ ANYAGI PONT NEWTONI MECHANIKÁJA

Alapfogalmak: I, F, m, p

Newton axiómái

Főbb erötípusok

Centripetális erő: Fcp= m acp

II mmTömegpontok között ható gravitációs erő: F = y—1 y 2 l r-

Súrlódási erő: |FJ= p |N|

Gyorsuló rendszerek mechanikája

A centrifugális erő: Fcy
2

= ma R

A Coriolis erő: |FC| = 2wQvsin/?

Folyadékok mechanikája

Hidrosztatika

AF
A nyomás fogalma (p = —, midőn AA->0) 

AA
Pascal-törvénye

Archimedes törvénye

1 2Edény oldalfalára ható erő: F = -pgH B

Hidrodinamika

Kontinuitási tétel összenyomhatatlan folyadékokra: 4 v, = A v2

A materiális térfogat fogalma

Impulzustétel: F = midőn Ar->0
2 2

A Bemoulli-egyenlet: — + — + ghi = — + —
2 p 2 p

199



Hullamtan

A hulláin fogalma

Hullámok számszerű jellemzői: ?l0 c, T, a), 2

Hullámok interferenciája

Energetika

Energetikai alapfogalmak

A munka: W=F Ás cos fi

। ii । ÁWA teljesítmény: P = |F||v|cos^=

A mozgási energia Ek=—mv

(Aí—>0)

A helyzeti energia: Ep = mgh

Fontosabb tételek

Munkatétel: Ekl-Eki = ^i2

A mechanikai energia megmaradásának tétele: Ekl + EpX = Ekl + Epl

Hőtan

Energetikai alapfogalmak

A belső energia megváltozása: ÁU=cv m ÁT

A hőközlés fogalma (O)

A tágulási munka: Wt=p-ÁV

A hőáramsűrűség q = ahol AA Aí^O

Hötani törvények

A hőtan I. főtétele: ÁU=Q+Wt

Hőátadás különböző termodinamikai rendszerek között: Q[e = Qj-el
T —THővezetés törvénye: q = X——1
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