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ADOTTAK: ed ≡≡≡≡ 1 (mod phi(n)) => ed = k * phi(n) + 1 egy bizonyos k-ra.

cd mod n ≡≡≡≡ (md)e mod n 
≡≡≡≡ med mod n 
≡≡≡≡ mk * phi(n)+1 mod n 
≡≡≡≡ (mphi(n))km mod n 
≡≡≡≡ 1km mod n 
≡≡≡≡ m mod n 

4. ábra 
Az RSA működik 

 
Az eljárásnak a biztonsága azon a tényen alapszik, hogy a c = me mod n rejtjelező

függvény egyirányú, vagyis matematikailag lehetetlen lesz egy ellenség számára a c meg-
fejtése. Ahhoz, hogy ez sikerüljön neki, szüksége van d-re, mivel ki kell számolja m = cd
mod n-et. Fentebb már említettük, hogy e-t és d-t az ed ≡ 1 (mod phi(n)) lineáris egyenlet 
kapcsolja össze, vagyis az ellenség kiszámolhatja d-t, ha ismeri phi(n)-et. Továbbá az n =
pq-ra, ahol p és q prímek, a phi(n)=(p-1)(q-1) képlet áll fenn, vagyis észrevehető, hogy az 
RSA feltörése a p és q ismeretét feltételezi, vagyis n faktorizációját. 

 
Máthé Zsolt, Stan Johann, Szilágyi Sándor Miklós 

 

t udod- e?

Áramlások, örvények  
és egyéb érdekes jelenségek 

XI. rész 
 

A légkör általános cirkulációja (légkörzések) 
A légkör alkotórészecskéi állandó mozgásban vannak. Ez egy sajátos mozgásállapo-

tot eredményez, amely a hely függvényében változik az időben.  
Ha az atmoszféra egészét vizsgáljuk, akkor a 

nagyon bonyolult helyi változások ellenére, a lég-
mozgásoknak egy jellegzetes, szakaszosan ismétlő-
dő rendszere figyelhetőmeg. Azokat a  nagyméretű,
összefüggő rendszert képező légáramlatokat, ame-
lyek sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, és rend-
szeresen ismétlődnek, a légkör cirkulációjának, más 
szóval légkörzésnek nevezzük. 

A Föld napi és éves periodikus mozgása (ten-
gely körüli forgása és a Nap körüli keringése) kö-
vetkeztében három jellegzetes légkörzési rend-
szer alakult ki: a sarki vagy poláris szelek, a nyugati 
szelek és a passzát szelek rendszere (lásd a 80. ábrát). 80. ábra  
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A Föld leghidegebb területét képezik a sarki (poláris) régiók, ahol a nagy sűrűségű hi-
deg légtömegek magas légköri nyomást alakítanak ki. Ebből a régióból indulnak ki a keleti 
irányú sarki szelek, amelyek a 2 km fölötti magasságokban már nem dominálnak, ezért a 
szubpoláris övezetben hamar elhalnak, és ott enyhe feláramlást előidéző alacsony nyomá-
sú övezetet alakítanak ki. A felemelkedő légmozgás következtében itt egy csapadékos öve-
zet alakul ki. A következő zóna a nyugati szelek övezete, ezt követi a térítők tartománya, az 
ún. szubtrópusi övezet, amelyre a magas légköri nyomás következtében igen száraz éghaj-
lat jellemző. Megfigyelhető a 80. ábrán, hogy két szél-övezet közé mindig beékelődik egy 
szélcsendesebb zóna, ahol megváltozik a légnyomás az előző övezetekhez képest. Ezután 
egy felszínközeli áramlás, a passzát szelek övezete következik, amely az északi féltekén 
északkeleti, a délin délkeleti légkörzést eredményez. Az északi és a déli passzát szelek öve-
zetét egy szélcsendesebb, alacsony nyomású övezet választja el egymástól. Ez a trópusi 
egyenlítői övezet, ahol a forró levegőjű trópusi feláramlás a domináns, amely egy alacsony 
nyomású, esőben gazdag (rendszeres napi trópusi esőzés) időjárást eredményez. Az egyenlí-
tői kisnyomású övezetben létrejövő meteorológiai folyamatok, Földünk éghajlatának alakulásában döntő
jelentőségűek. A 80. ábrán megfigyelhető, hogy a passzátszelek, amelyek az egyenlítő felé 
áramlanak, a térítők vidékéről indulnak ki, ahol a levegő a legnagyobb mértékben meleg-
szik fel a kedvező beesési szög miatt. Az egyenlítői zónában az északi és a déli passzát 
szélrendszer összetalálkozik. A két szélrendszer ,,összefújása’’ érdekes állapotot hoz létre: 
intenzív feláramlást. Az óceánok felett feláramló víztömeg igen magas páratartalmú, ahogy 
egyre feljebb emelkedik, fokozatosan lehűl és egy adott magasságban eléri a ,,harmat-
ponti’’ hőmérsékletet, megindul a kicsapódás. 

Ez a jelenség a földi légkörzés egyik motorját képezi, amely a trópusi esőzéseken kívül, a 
nagy szélviharok, hurrikánok keletkezési helyét is jelenti. Ezt az övezetet jelentősége folytán 
a meteorológiában külön elnevezéssel illetik és ITCZ zónának nevezik, az angol szakkifeje-
zés rövidítése folytán (Intertropical Convergence Zone). A passzát szelek felszálló ága az 
egyenlítői övezetre esik, és ott esős zónát alakít ki (a trópusi esők övezete), a leszálló ága a 
szubtrópusi övezetben egy forró, száraz szélrendszert eredményez, amely a déli féltekén a té-
rítői övezetben kialakítja a trópusi sivatagok jellegzetes, száraz, forró klímáját.  

 

Ciklon és anticiklon  
Ha az időjárási térképen az azonos 

légnyomású pontokat összekötjük, az 
így kapott görbék az ugyanolyan lég-
nyomású pontokat reprezentáló 
izobárok. Gyakran előfordul, hogy az 
izobárok zárt görbéket képeznek, 
ilyenkor a görbesereg középpontjában 
légnyomás minimumok vagy maximu-
mok alakulnak ki (lásd 81. ábrát). Az 
izobárok által körülhatárolt kislégnyo-
mású középponttal rendelkező időjárá-
si-zónát (depressziós-zóna) a hozzájuk 
tartozó szél- és frontrendszerekkel 
együtt ciklonnak, a nagylégnyomású 
központtal rendelkező időjárási-zónát a 
hozzátartozó front- és szélrendszerek-
kel együtt anticiklonnak nevezik. 

 

81. ábra 
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Az anticiklon nyomáseloszlása a ciklonéval ellentétes, a légnyomás maximuma a kö-
zéppontban van és kifelé haladva csökken a nyomás. A tengerszinti értéke elérheti az 
1050 mB-t, de regisztráltak 1080 mB értéket is. Az anticiklon középpontja körül jelleg-
zetes légörvények alakulnak ki ( 82.a ábra), melyek forgásiránya az északi féltekén az 
óramutató járásával megegyező irányú, a délin azzal ellentétes.  

Az alsóbb szinteken a talajjal való súrlódás miatt a légáramlás az anticiklon centru-
mából spirálisan kifelé tart, tehát ott szétáramlás lép fel.  

Ezért az anticiklon belsejében leszálló 
légáramlások keletkeznek, amelyek a fel-
hőzet feloszlását és többnyire derült, szá-
raz időjárást eredményeznek. Az anticik-
lonok viszonylag stabil képződmények, 
élettartamuk néhány hét is lehet. Átmérő-
jük 500-5000 km között változik, vándor-
lási sebességük: 10 km/h körüli érték, 
mozgási irányuk nyugattól kelet felé tart. 
Kialakulásuk és fejlődésük a sarki hideg és 
a mérsékelt övi területekre korlátozódik, 
de a passzát szélrendszer leszálló ágában is 
alakulnak ki anticiklonok. 

a) b) 
82. ábra 

A ciklon középpontjában az anticiklonhoz hasonlóan örvényszerű légáramlás kép-
ződik, de az anticiklonhoz képest ellentétes irányú a cirkuláció. Az északi féltekén az 
óramutató járásával ellentétes, a délin azzal megegyező irányú. A talajjal való súrlódás 
folytán a ciklon magjában a szél áramlása spirálisan a ciklon belseje felé tart ( 82.b ábra). 
Ennek következtében a ciklon centrumában összeáramlás és emiatt emelkedő légmoz-
gások alakulnak ki, ezek kedveznek a felhő- és csapadék-képződésnek. Ezért a ciklonok 
vonulása felhős, páradús, esős időjárást eredményez. 

A ciklonok két típusát különböztetjük meg: a mérsékelt övi és a trópusi ciklont. E két 
ciklonfajta között nagymértékű eltérés tapasztalható, mind keletkezési helyüket, mind 
alapvető tulajdonságaikat és hatásaikat illetőleg. A mérsékelt övi ciklonok általában nagy 
kiterjedésűek, területük 106 km2 nagyságrendű, átmérőjük 1500-3000 km között válto-
zik. Vándorlási sebességük 30 km/h körüli érték, télen még ennél nagyobb érték is le-
het, élettartamuk 5-15 nap, melynek során tízezer kilométer nagyságú utat is megtehet-
nek, vándorlási irányuk nyugatról kelet-felé tart. A mérsékelt öv ciklonjai leggyakrabban 
a sarkvidéki és a mérsékelt övi légtömegek határán, ritkábban a mérsékelt övi és a szubt-
rópusi légtömegek határán alakulnak ki, főleg a tengerek fölött, ahol a homogén felszín 
miatt nagy területen a légtömegek is homogén szerkezetűek. E ciklonfajtánál megfigyel-
hető a hideg- és a melegfront egyidejű jelenléte. Mivel a hidegfront sebessége nagyobb 
mint a melegfronté, a hidegfront idővel utoléri a melegfrontot, nagyobb sűrűsége lévén, 
a melegfrontot teljesen elzárja a talajtól és a magasba kényszeríti. A feláramló meleg le-
vegő lehűl, és ha a hőmérséklete eléri a harmatpontot, megindul a kicsapódás. Közben a 
talajközeli hideg levegő jelenléte megnöveli a centrumban a légnyomást, megszűnik a 
jellegzetes örvénylő áramlás, feloszlik a ciklonszerkezet. Ez a folyamat viszonylag lassan 
megy végbe, néhány naptól két hétig is eltarthat, miközben a ciklon fokozatosan halad 
kelet felé. 

A trópusi ciklonok kialakulásukban és szerkezetükben lényegesen eltérnek a mér-
sékelt égöviekétől. A trópusi ciklonokban nem találhatók éghajlati frontok, egységes 
légtömegen belül fejlődnek ki, méretük is jóval kisebb, átmérőjük 200-500 km, ván-
dorlási sebességük 10-40 km/h. Kialakulásukhoz az szükséges, hogy a tenger felett 
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forró, páradus légtömegek alakuljanak ki, amelyek gyors feláramlásba kezdenek, mi-
közben a feláramló levegőben nagysebességű örvénylő mozgás alakul ki. Ahhoz, hogy 
ez a jelenség kialakuljon, a tengervíz felszíni hőmérséklete meg kell haladja a 26oC ér-
téket. Ezért ez a ciklon-típus csak bizonyos időszakokban és jól meghatározható he-
lyeken alakulhat ki. Az óceán felett kialakult forró, páradus levegő hirtelen nagy tö-
megben a magasba emelkedik és az így kialakult felhőréteg akár a 10-12 km magassá-
got is elérheti. A felemelkedő vízpára nagysebességű örvényszerű forgó mozgásba 
kezd. Ennek a szélörvénynek a sebessége fokozatosan növekedhet. Amíg az örvénylő
szélsebességnek az értéke nem haladja meg a 110 km/h értéket, csak trópusi viharnak 
tekintik. Efölött az érték fölött már hurrikánnak tekintik, nevet is adnak neki és erős-
ségének megfelelően rangsorolják az alábbi Saffir-Simpson-skála alapján. 

 

kategória központi 
 légnyomás 

szélsebesség
km/h 

tengerszint 
emelkedés 

pusztulás  
mértéke 

1 980 mb  
felett 

118-152 1,5 m károkat szenvednek a fák, bokrok és a 
nem rögzített lakókocsik 

2 965-979 mb 153-176 2-2,5 m komoly károk a lakókocsikban,  
házak tetőszerkezetében 

3 945-964 mb 177-208 2,5-4,0 m a nagy fák kidőlnek, kisebb épületek 
és lakókocsik jelentős károkat szenvednek 

4 920-944 mb 209-249 4,0-5,5 m lakókocsik teljes pusztulása, a partmenti 
építmények az emelkedő tenger miatt ká-
rosodnak  

5 920 mb 
alatt 

250 felett 5,5 m felett a házak és ipari üzemek  jelentős
része károsodik, elpusztul  

1953. óta az amerikai Nemzeti 
Hurrikán Központban összeállíta-
nak egy hurrikán névjegyzéket, 
amely évekkel előre tartalmazza 
névsor szerint a sorra következő
hurrikánok neveit. Régebben csak 
női nevek szerepeltek a listán, ma 
már női és férfi nevek egyaránt 
szerepelnek rajta. 

Nagyon jellegzetes a trópusi 
ciklonok szerkezete, átmérőjük 
csupán néhányszor tíz kilométer. A 
ciklon középpontjában, mintegy 
10-30 km átmérőjű felhőmentes 
terület található, ez gyakorlatilag 
szélmentes övezet, ahol legfeljebb 
csak gyenge szelek fújdogálnak. 

83. ábra 

Ezt a részt a ciklon szemének nevezik (lásd a 83. ábrán látható légifelvételt), itt a légnyo-
más nagyon lecsökken, akár 900 mb érték alá is süllyedhet. A ciklon szemét koncentri-
kus gyűrű alakjában veszi körül a viharzóna, amelyben a talajközeli szélsebesség szinte 
átmenet nélkül 180-200 km/h értékig is megnövekedhet. 
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A viharzóna átmérője 
20-50 km között változik. 
Ebben az övezetben na-
gyon heves feláramlások 
alakulnak ki, amelyek na-
gyon sűrű esőfelhőzetet 
hoznak létre. Az így kiala-
kult felhőzet, a ciklon sze-
mét mintegy 10-12 km ma-
gasságig feltörő felhőfallal 
veszi körül (lásd 84. ábrát).  84. ábra 

Ez a felhőfal rendkívül heves záporokat, zivatarokat eredményez, a lehulló eső
mennyisége néhány óra alatt több száz mm is lehet. Földünk legnagyobb hozamú rövi-
debb időtartamú eső-rendszerét a trópusi ciklonok jelentik. A viharzóna áthaladása után 
a szélsebesség fokozatosan csökken, a felhőzet feloszlik, a légnyomás is egyenletesen 
emelkedik. A trópusi ciklonok kialakulása jól körülhatárolható földrajzi térségekhez kö-
tődik. Három fő helyet sorolhatunk fel: 1)Dél-Amerika északi része, a Karib-tenger 
övezete, itt hurrikánnak nevezik; 2) Délkelet-Ázsia partjai mentén, ahol tájfunnak neve-
zik; 3) az Indiai-óceán térsége, itt orkánnak nevezik. Az utóbbi évek statisztikája szerint, 
évente átlagosan 84 trópusi vihar és 45 hurrikán/tájfun keletkezik a Földön. Az okozott 
károkról nincsenek pontos adatok, de Földünk nagy katasztrófái közé sorolhatók. Az 
Egyesült Államokat sújtó nagy erősségű hurrikánok évente több tízmilliárd dollár nagy-
ságrendű károkat okoznak, sok esetben nemcsak a nagysebességű szélvihar okoz káro-
kat, hanem a nyomukban járó tengeri szökőár, a tengerpartot elöntő hatalmas 10-20 m 
magas dagályhullámok pusztító hatása, valamint a nyomukban járó hatalmas esőzések 
okozta árvizek is jelentékeny emberi és anyagi áldozatokat követelnek.  

Említésre méltók a sajátos földrajzi viszonyok által keltett helyi szelek, amelyek nap-
szakok szerint periodikusan változnak. Hegyvidékeken, ahol olyanok a domborzati vi-
szonyok, hogy a meredekebb hegyoldalt bemélyedő síkság vagy völgykatlan szegélyezi 
(lásd 85. ábrát), egy jellegzetes helyi széljárást az ún. hegy-völgyi szél alakul ki. Nappal a 
napsugárzás jobban felmelegíti a hegyoldalt mint a zárt völgykatlant. Ezért a magasabb 
hőmérsékletű hegyoldalról felszálló légáramlás indul meg, amelyet a völgyből a hide-
gebb levegő pótol, így nappal a hegyoldal mentén felfelé áramló völgyi-szél keletkezik 
(85.a. ábra). 

 
Nappal     Éjjel 

a)     b) 
85. ábra 
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Éjjel a szél iránya megfordul. A szabad hegyoldal hőkisugárzása nagyobb mint a zárt 
völgyé, ezért éjjel a hőmérséklete a völgybeli hőmérséklet alá csökken. Ekkor a maga-
sabb hőmérsékletű völgyi légtömeg fog feláramlani és azt pótolja a hegy menti légtömeg 
völgybe való leáramlása, ezért éjjel egy hegyi-szél alakul ki (85.b. ábra), amely a hegytető
felől fúj a völgy irányába. 

Egy másik helyi széltípus a tengerparti/tóparti-szél, amelynek kialakulási mechaniz-
musa, nagyon hasonló a hegy-völgyi szélhez. Ugyanis ebben az esetben is a nappali il-
letve éjszakai felmelegedési-lehűlési folyamat hozza létre a periodikusan ismétlődő szél-
járást. Nappal a szárazföld jobban felmelegszik mint a tengervíz, lévén a víz fajhője jó-
val magasabb mint a talajé. Ekkor a szárazföld felett elhelyezkedő meleg légtömeg fel-
áramlásba kezd és ennek pótlására a tenger felől vízszintes irányba hidegebb légtömeg 
fog beáramlani. Tehát nappal a szél a tenger felől fúj a szárazföld irányába ( 86.a. ábra). 
Éjszaka a szél iránya megfordul. Naplemente után a szárazföld talaja gyorsabban hűl le 
mint a tengervíz, ezért a tenger fölött elhelyezkedő légtömegnek lesz magasabb a hő-
mérséklete, az fog feláramlani. A feláramló levegő pótlására a szárazföld felől vízszintes 
irányba fog a hidegebb levegő a tenger felé áramlani (86.b. ábra).  

 

a)     b) 
86. ábra 

 

Földünk jelentős területein megfigyelhető a felszíni légáramlások irányának szabá-
lyos éves periódusú változása. Egyes régiókban a téli és a nyári szélirányok közel ellenté-
tes irányúak. Az évszakos irányváltást mutató szélrendszereket monszunnak nevezik, ki-
kötve azt a feltételt, hogy a légáramlás tekintetében legjobban különböző két hónap 
eredő szélirányai között legalább 120o-os különbségnek kell lennie. Ilyen jellegű éves pe-
riódusú szélirányváltozás elsősorban a trópusi övezetekben tapasztalható. Amikor a 
tenger felől fúj a monszun, a szárazföld felé sok csapadékot hoz, amikor megfordul a 
szél iránya száraz éghajlatot eredményez.  

Vannak bizonyos meteorológiai viszonyok esetén ismételten fellépő helyi szelek, 
amelyek önálló nevet kapnak. Ilyenek Európában: a Székelyföldön keleti irányú kelle-
metlen hideg szél a Nemere, Kelet-Európából Olaszország felé tartó Bora, az Alpok 
északi oldalán egy felfelé áramló forró szél a Főn, Franciaország középső részéből a
Földközi-tenger felé tartó Misztrál, Észak-Afrikából Dél-Európa felé tartó Sirokkó. 

 

Puskás Ferenc 
 


