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r := a mod b
a := b
b := r
(amíg) vége
eredmény a

Pascal nyelvre pedig egyszerűen így írható át: 
var
  a, b, r: word;
begin
  readln(a);
  readln(b);

while b > 0 do
begin

     r := a mod b;
     a := b;
     b := r;

end;
  writeln(a);
end.

Kovács Lehel 
 

tudod-e?

Áramlások, örvények  
és egyéb érdekes jelenségek 

IX. rész 

 

Tengeráramlatok (tengeráramlások) 
A Föld felületének 2/3-át víz borítja, ennek nagy részét a tengerek képezik. A felüle-

tes szemlélőnek úgy tűnik, hogy a szelek és az árapály okozta hullámmozgáson kívül ez 
a hatalmas, mintegy 14.1014   tonna tömegű vízmennyiség a felszín alatt a mélyebb réte-
gekben egy csendes nyugodt állóvíz. Valójában a világtenger mind függőleges mind 
vízszintes irányban áramlásoktól tarkított állandó mozgásban lévő ,,élő’’ víztömeg, 
amely évmilliárdokkal ezelőtt az élet kialakulásának volt a bölcsőhelye, és napjainkban is 
a földi élet alapvető meghatározója. A 73. ábra jól szemlélteti a világtengerek fontosabb 
áramlatait. Áramlásnak tekintjük a tenger vizének tartós (állandósult) egyirányú, mélysé-
gében és szélességében nagy kiterjedésű, haladó mozgását. 
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73. ábra 
 
Az áramlás lehet meleg vagy hideg víztömeget szállító, mélységi vagy felületi áram-

lás. Az áramlás sebessége tág határok között változik, a nagy sebességű áramlási helye-
ken egyes áramlások elérhetik a 10 km/óra értéket. Az áramlásokat több tényező együt-
tes hatása hozza létre. A leglényegesebb ezek közül a helyi hőmérséklet és sűrűség kü-
lönbség, amely megindít egy diffúz hőáramlást. Ezt az áramlást a nagy zonális szélrend-
szerek (passzát, monszun, stb.) a vízfelületre gyakorolt nyomás és sodró hatás folytán 
tovább erősíti. Megfigyelhető, hogy a nagy tengeráramlatok a zonális szélrendszerek 
irányával megegyeznek. A tengeráramlatok általában zárt áramlási körök, amelyeknek 
meleg és hideg ága egymást kiegészíti. Az óceánokban áramlás, rendszerek alakultak ki. 
A legteljesebben a Csendes- és az Atlanti-óceánban. Az Indiai-óceán áramlásrendszere 
csonka, mert az északi fele hiányzik. A legjelentősebb tengeráramlások, amelyek  nagy 
szárazföldi területek éghajlati viszonyait alapvetően meghatározzák, a következők: Golf- 
Labrador-, Kuroshio-, Humboldt-áramlás (lásd a 73. ábrán közölt térképet). Európa 
lakói számára a legjelentősebb ezek közül a Golf-áram, amely nemcsak Európa észak-
nyugati részére, de Közép-Európa, s így hazánk éghajlatára is hatással van. 

 

A Golf-áram 
Az Atlanti-óceán nagy tengeráramlati rendszerének a felső, vagy más néven az észa-

ki ágát képező felszíni áramlás. Amerika felfedezése után egyre több hajó tette meg 
Európa és az amerikai kontinens közötti vízi utat. A tengerészeknek hamar feltűnt, 
hogy az Európából Amerikába tartó utazás sokkal hosszabb ideig tart mint visszafelé. 
Ebből arra következtettek, hogy kell lennie egy délről észak-felé tartó állandó tenger-
áramlásnak. 1513-ban Ponce de Leon már végighajózott rajta Florida és a Bahama-
szigetek közötti szakaszon. Felfedezőjének Alaminost tartják aki az áramláson végig 
hajózva Vera Crúzból, akkor rekord időnek számító, két hónap alatt jutott el a spanyol 
partokig. Mivel kiindulási pontja a floridai öböl volt, nagyon helyesen Floridai-
áramlásnak nevezte el. Mai elnevezése Benjamin Franklintól származik, aki angol felké-
résre először vizsgálta tudományos alapon ezt az áramlást. Franklin arra a megállapításra 
jutott, hogy az áramlás, a dél-észak irányú szélrendszerek hatására alakul ki, és a floridai-
öböl melegebb vizét az északra fekvő, alacsonyabb hőmérsékletű területek felé szállítja, 
miközben az áramlat hőmérséklete fokozatosan lehűl. Franklin és munkatársa T. Folger 
számos mérést végzett az áramlat hőmérsékletére, kiterjedésére és pontos helyzetére 
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vonatkozóan. Kutatásaik eredményét egy részletes térképben foglalták össze, amit 1768-
ban az Angol Kincstárnak adományoztak. Franklin térképe az idők folyamán az Angol 
Admiralitás támogatásával több kiadást is megért, és hosszú időn keresztül az Európa-
Amerika hajóútvonal alaptérképének számított.  

A XIX. század végére már pontosan feltérképezték a fontosabb tengeri áramlatokat 
és ezek keletkezési mechanizmusa is ismertté vált. 1885-ben M. Maury ismert oceanog-
ráfus úgy tekinti a tengeráramlatokat, mint valami nagy folyókat, amelyek a fizika törvé-
nyei szerint áramlanak a ,,nyugvó’’ óceánban. Az áramlatokat a napsugárzás tartja mű-
ködésben. A meleg égövi vidékeken a tenger vize felmelegszik, a kitáguló, kevésbé sűrű,
kisebb sótartalmú víztömegek a felszínre törekednek és a hidegebb területek felé áram-
lanak. A sarkvidékek felé haladva lehűlnek, megnő a sűrűségük (nagyobb lesz a só kon-
centrációjuk), ezért ez a víztömeg lesüllyed és mint mélytengeri hideg áramlás az egyen-
lítő felé áramlik. Így jön létre egy zárt tengeráramlási ciklus.   Az áramlás irányát a kon-
tinentális talapzat valamint a nagy zonális szélrendszerek nagymértékben befolyásolhat-
ják. Ezek együttes hatása alakítja ki a Föld mai tengeráramlási rendszerét.  

A Golf-áram kialakulását is ezek a tényezők eredményezik. Ennek az áramlatnak a  
keletkezési helye a Mexikói-öböl, ahol az áramlat hőmérséklete nyáron 28 C0, télen 
24 C0. .Ahogy elhagyja a Mexikói-öblöt, fokozatosan csökken a hőmérséklete, de még 
észak Skandinávia partjainál az északi sarkkör fölött (710 északi szélességnél), januárban 
is a tenger vize 3,2 C0 , ugyanakkor a délebbre fekvő Finn-és Botteni-öblök, ahova nem 
jut el a Golf-áram, télen befagynak. Méreteire nézve valóban egy hatalmas folyamnak 
tűnik az óceánban, amelyet magasabb hőmérséklete, más színe és áramlási sebessége 
lényegesen megkülönböztet a környező óceán-víztől. A műholdak infravörös felvételein 
jól kivehetők az óceáni víztől jól megkülönböztethető színű és hőmérsékletű tenger-
áramlatok. A különböző napokon vett felvételeket összehasonlítva megállapítható, hogy 
az áramlat alakja, kiterjedése kisebb nagyobb változásokat mutat, amelyek egyrészt a 
zonális szeleknek, másrészt a lokális hőmérsékletváltozásoknak (függőleges áramlások 
kialakulásának) tulajdoníthatók. A műholdas felvételeken időnként megfigyelhető, hogy 
az áramlásban örvényképződések alakulnak ki, amelyek néha nagyobb kiterjedésű gyűrű
alakú örvényterekké alakulnak át (lásd a 74. ábrán látható műholdas felvételt). Feltétele-
zik, hogy a nagy kiterjedésű és magas hőmérsékletű gyűrűs örvényterek, sok esetben a 
forgószeleknek, hurrikánoknak lehetnek kiindulási gócai.  

 

74. ábra 
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Méretei alapján a Golf-áramot úgy tekinthetjük, mint egy hatalmas tengerfelszíni fo-
lyót, amely egy egész kontinensrész éghajlatának meghatározó tényezője. A kiindulási 
helyén, a Mexikói-öbölben szélessége megközelíti a 75 kilométert, lehatolási mélysége 
eléri a 700 métert, évi átlagsebessége 10 km/óra. Ahogy észak felé halad nem csak a 
hőmérséklete, de a sebessége is fokozatosan csökken, ugyanakkor szélességében egyre 
inkább kiterjed (ahogy ez az áramlásokra vonatkozó kontinuitási törvényből követke-
zik). Az amerikai partoknál Charleston magasságában szélessége eléri a 160 kilométert, 
átlagsebessége lecsökken 4 km/óra értékre (a Duna évi átlagsebessége Budapestnél 2,8 
km/óra). Ennek a hatalmas áramlatnak a vízhozama nagyobb mint a Föld összes édes-
vízi folyóinak az együttes vízhozama. 

A Golf-áram méreteiből következik, hogy egy hatalmas hőszállító áramlat, amely az 
útjába eső területek éghajlatát lényegesen befolyásolja. Hazánk is, bár távol esik ennek 
az áramlatnak a partvonalától, részesül a melegítő hatásából. Ha összehasonlítjuk ha-
zánk évi átlaghőmérsékletét az ugyanolyan földrajzi szélességi közép-ázsiai területekkel, 
nálunk néhány fokkal magasabb az átlaghőmérséklet.  Modell-számítások szerint is ez a 
hőmérséklet növekedés a Golf-áramlatnak tulajdonítható.  

Felmerül a kérdés, hogy az áramlatban rejlő hatalmas energia hasznosítható-e az 
emberiség számára. Már a 19. században felmerült ez a kérdés tudományos körökben, 
de már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy veszélyes feladatról van szó, hiszen a Golf-áram 
felhasználása például elektromos energia előállítására azzal a veszéllyel jár, hogy gyengíti 
az áramlatot és nagy méretű felhasználása elektromos energia előállítására akár le is 
állíthatná az áramlatot. A 75. ábrán egy kis teljesítményű kísérleti berendezés látható, 
amely a tenger hullámzási és áramlási energiáját elektromos energiává alakítja. 

Több kutató szerint, az utóbbi évti-
zedekben kétségtelenül kimutatható 
globális felmelegedés nagymértékben ve-
szélyezteti a Golf-áramlat létét. Az áram-
lat hozama a legújabb vizsgálatok szerint, 
csökkenő tendenciát mutat, amelyet a 
globális felmelegedésnek tulajdonítanak. 
A jelenség magyarázata a következő. A
felmelegedés következtében a sarkvidék 
jéghegyei fokozatosan megolvadnak és 
így egyre több édesvíz kerül az Atlanti-
óceánba (az északi részeken, ahol a Golf-
áram a felszín alá bukik és hideg áramlat-
tá alakul át). Ennek eredményeként az 
áramlat felhígul, a kisebb sűrűségű vize 
nem tud a tengerfenékre leáramlani és 
hideg áramlattá átalakulni. Ha megszakad 
a zárt áramlási ciklus, leáll az áramlás. 
Paradox módon, a globális felmelegedés 
Európa fokozatos lehűlését eredményez-
heti. 

 

75. ábra 
 Puskás Ferenc 


