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1. Bevezetés

Földünk óceánjai és légköre komplex, csatolt hidrodinamikai rendszert alkotnak, mely-
ben az áramlásokat elsősorban a Napból érkező, időben és térben változó sugárzás és az
árapály hajtják, illetve a bolygónk forgása következtében fellépő tehetetlenségi erők be-
folyásolják. A légköri és óceáni transzportfolyamatok meghatározó szerepet játszanak
lényeges fizikai mennyiségek (hő, impulzusmomentum stb.) és az anyag eloszlatásában
bolygónkon.

A világóceán áramlási rendszerét két részre oszthatjuk: a szélhajtotta, és a sűrűség-
különbség-hajtotta vízkörzésre. Az előbbi esetében a vízfelszín fölött fújó szél nyíró
hatása hajtja az óceáni víztömegeket, és jórészt ez, valamint a Föld görbülete fe-
lelős az ismert felszíni áramlási kép (így például a Golf-áramlás) szerkezetéért. A
sűrűségkülönbség-hajtotta cirkulációt ezzel szemben az óceánba érkező édesvíz- és hő-
áramok mozgatják, melyek lokálisan megváltoztatják a felszíni vízréteg sűrűségét, és
ezzel a stabil rétegzettség kialakítására törekvő mozgásokat indítanak be. A vízkörzés
ezen komponense a nemzetközi szakirodalomban Termohalin Cirkuláció (THC) néven
ismert. Fontos megjegyezni, hogy míg a szélhajtotta vízkörzés csupán a felszínközeli
réteg mozgása, addig a sűrűségkülönbség-hajtotta áramlások az óceán teljes mélységére
kihatnak.

A THC felelős bolygónkon a legnagyobb mértékű víztranszportért; becslések sze-
rinti hozama hússzor több, mint a Föld összes folyójáé együttvéve, és kicsit nagyobb,
mint a csapadékképződés során adott idő alatt globálisan megmozgatott teljes víz-
mennyiség. A fizikai oceanográfia uralkodó paradigmájának tekinthető Nagy Óceáni
Szállítószalag-kép (Great Ocean Conveyor – GOC) szemléletes keretbe foglalja ezen
nagyskálájú anyag- és hőtranszport-folyamatokat, melyek kapcsolatot teremtenek a
különböző óceáni medencék, illetve a felszíni és mélységi áramlási rendszerek között.

2. Tudományos célkitűzések

A GOC dinamikájának több kulcsfontosságú részlete meglepően kevéssé ismert. Nem
született például kielégítő elmélet annak a kérdésnek a megválaszolásra, hogy miért
épp az Atlanti-óceán medencéjéban helyezkednek el mindazok a kompakt ún. mélyvíz-
keletkezési (deep water formation – DWF) régiók, ahol a hőmérséklet és a sótartalom
összjátékának következtében olyan instabil függőleges sűrűségprofil alakulhat ki, mely
lehetővé teszi a felszíni folyadékelemek lesüllyedését egészen az aljzatig, összekapcsolva
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a GOC felszíni és mélységi ágát.

A mélyvíz-keletkezés mellett a függőleges vízkörzés felszálló ágának, azaz a mély-
ségi víz feláramlásának mechanizmusa sem ismert. Az uralkodó konszenzus szerint a
fölfelé irányuló, a medencékben lényegében homogén módon zajló anyagtranszportért
elsősorban az árapály által keltett, és az aljzati domborzat által felerősített mélységi
belső hullámok keverő hatása lehet felelős. Ám ezen kölcsönhatások fizikája rengeteg
nyitott kérdést tartogat még.

A GOC működését leíró majdani általános elméletnek természetesen nemcsak a
fentebbi transzportfolyamatok alapelveit kell tisztáznia, hanem számot kell adnia az
áramlási rendszerben megfigyelt időbeli változékonyságról is. E változékonyság talán
legismertebb példája az Atlanti-óceán felszíni hőmérsékletében tetten érhető, 20-70 éves
időskálájú Atlanti Többévtizedes Változékonyság (Atlantic Multidecadal Variability –
AMV), melynek eredete szintén tisztázatlan.

Munkánk során a GOC ezen három fontos elemének (a DWF mechanizmusának, a
belső hullámok és az aljzati akadályok kölcsönhatásainak, valamint az AMV eredeté-
nek) vizsgálatát tűztük ki célul a jelenségek laboratóriumi és numerikus modellezése,
valamint tényleges klimatológiai adatsorok kiértékelése útján.

3. Az alkalmazott módszerek

Vizsgálataink során a numerikus és kísérleti módszerek egymást kiegészítő, párhuza-
mos alkalmazására törekedtünk. A DWF dinamikájának kutatása során a fő szerep
a számítógépes modellezésé volt; a Boussinesq-egyenletek közelítő megoldásához egy
kétdimenziós, nem-hidrosztatikus ún. slab modellt implementáltunk a szabad forrás-
kódú „Advanced Ocean Modelling” programcsomag elemeinek felhasználásával. A szi-
mulációk mellett ugyanakkor laboratóriumi kísérleteket is végrehajtottunk egy vízzel
feltöltött kádban, ahol a felszíni és aljzati differenciális hőáramot számítógépes vezér-
lésű hűtő és fűtő termosztátokkal, valamint elektromos fűtőszálakkal biztosítottuk. Az
áramlások vizualizációja itt festéssel történt.

A belsőhullám-dinamikával kapcsolatos kutatásaink során a kísérleti és szimulációs
megközelítés közel azonos súlyt kapott. A kísérletek a laboratórium egyik hullámkád-
jában zajlottak, az adatkiértékelés pedig a megfestett réteghatár mozgásáról készült
videofelvételek feldolgozásán alapult. A kiegészítő numerikus vizsgálatokhoz ebben az
esetben is az Advanced Ocean Modelling programcsomagot használtuk föl.

Az AMV alapvető dinamikai viselkedését egy vízzel feltöltött, forgóasztalra rög-
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zített, differenciálisan fűtött kádban modelleztük. A vízfelszín hőmérsékletének idő-
fejlődését és térbeli eloszlását több ponton történő, folyamatos vízfelszíni hőmérsék-
letméréssel detektáltuk. E kísérleteket kiegészítettük továbbá az AMV klimatológiai
reanalízis adatbázisokból származó tényleges mérési adatainak összehasonlító kiértéke-
lésével is, melyhez elsősorban a detrendált fluktuációelemzés (Detrended Fluctuation
Analysis – DFA) standardnak tekinthető módszerét alkalmaztuk.

4. Tézisek

A mélyvíz-keletkezés dinamikájának vizsgálata

(1) Egy numerikus minimálmodellben megvizsgáltuk, hogy a tengeraljzati (geotermi-
kus) hőfluxus inhomogén eloszlása indokolhatja-e a DWF régiók kompakt, loka-
lizált jellegét (Vincze és mtsai. 2011).

• Demonstráltuk, hogy amint a felszíni („meridionális”) hőmérsékletkülönbség
átlép egy kritikus értéket, mindenképpen kialakul a medence „északi”, azaz
a felszínen hűtött végében teljes mélységű lesüllyedés (DWF).

• Megmutattuk, hogy egy kicsiny, a felszínen jellemző értékeknél két nagyság-
renddel kisebb hőfluxussal bíró, lokalizált aljzati („geotermikus”) hőforrás
jelenléte meglepően markáns hatást képes gyakorolni az áramlási rendszerre.
Az aljzati „hot spot” jelenlétében a DWF beindulásához szükséges felszíni
meridionális hőmérsékletkülönbség számottevően kisebbnek adódott.

(2) A szimulációk mellett laboratóriumi kísérleteket is végrehajtottunk egy hasonló
elrendezésben. Itt szintén kimutattuk, hogy a foltszerűen megnövekedett aljzati
hőfluxus hatására a felszínközeli vízkörzés behatolási mélysége nő, azaz a rendszer
közelebb kerülhet a teljes mélységű vízsüllyedés állapotához akkor is, ha ezt a
felszíni hőmérsékletviszonyok önmagukban nem teszik lehetővé.

Belső hullámok és aljzati akadályok kölcsönhatásainak vizsgálata

(3) Laboratóriumi kísérletekben tanulmányoztuk, hogy egy két, kissé eltérő sűrűségű
rétegből álló rendszer belső réteghatárán terjedő hullámok hogyan hatnak kölcsön
az aljzaton elhelyezett függőleges akadályokkal, küszöbökkel (Boschan és mtsai.
2012).
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• Megfigyeltük, hogy két, aljzathoz rögzített küszöb között kialakuló belső
állóhullámok és kicsiny amplitúdójú vízfelszíni hullámok között rezonáns
erősítés léphet föl, mely nagy amplitúdójú, nemlineáris belső hullámok kel-
téséhez vezet.

• Megadtuk a rezonancia feltételét és a küszöbök távolságának függvényében
előálló rezonanciagörbe paramétereit.

• Numerikus szimulációk során is sikeresen reprodukáltuk a megfigyelt rezo-
nanciajelenséget.

(4) Megtaláltuk és tárgyaltuk a megfelelő elméleti keretet, mely konzisztens kísérleti
és numerikus eredményeinkkel. Ez a matematikai leírás a kétrétegű KdV-egyenlet
periodikus hullámmegoldásain (az ún. cnoidális hullámokon) alapul (Boschan és
mtsai. 2012).

Az Atlanti Többévtizedes Változékonyság (AMV) vizsgálata

(5) Az AMV 20-30 éves módusának (világviszonylatban első) kísérleti modellezéséhez
megépítettük egy korábban kidolgozott óceáni numerikus minimál-modell kísér-
leti megfelelőjét (Vincze és mtsai. 2012).

• Kísérletileg igazoltuk a korábbi numerikus kutatások azon eredményét, hogy
egy AMV-jellegű alacsonyfrekvenciás hőmérsékleti oszcilláció gerjesztésének
szükséges és elégséges feltételei a közvetkezők: a Föld forgása, a meridionális
irányú vízfelszíni hőmérsékletkülönbség és az atmoszféra-óceán kölcsönha-
tás, mint térben és időben egyaránt korrelált hőmérsékleti „zaj” jelenléte.

• Kimutattuk, hogy – a korábbi numerikus eredményekkel összhangban – az
alacsonyfrekvenciás változékonyság karakterisztikus periódusideje a meridi-
onális hőmérsékletkülönbség növekedésével csökken.

• Megfigyeltük az oszcillációhoz társuló sajátos térbeli mintázatot, mely fel-
színi hőmérsékletanomália-eloszlásban érhető tetten.

(6) Kísérleti eredményeinket összevetve az Atlanti-óceán tengerfelszíni hőmérsékleté-
nek reanalízis-adataival demonstráltuk a két rendszer dinamikai hasonlóságát és
megadtuk az átskálázáshoz szükséges megfelelő dimenziótlan paramétereket (Vin-
cze és mtsai. 2012).
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(7) Elemeztük az AMV fázisának számszerűsítésére bevezetett AMOI (Atlantic Multi-
decadal Oscillation Index) idősort és illeszkedésének szignifikanciáját a hagyomá-
nyos AR(m) idősor-modelleket és hosszú távon korrelált (long-range correlated
– lrc) folyamatokat nullhipotézisként használva. Megmutattuk, hogy a mintegy
150 évet átfogó mérési adatok alapján az AMV 50-70 éves módusa statisztikai
szempontból konzisztens a rövidebb időskálájú (havi-éves) változékonyságot is jól
leíró lrc nullhipotézissel (Vincze & Jánosi 2011).

5. Következtetések

A doktori értekezésben bemutatott vizsgálataink során a Nagy Óceáni Szállítószalag
működésének három kulcsfontosságú, ám részleteiben kevéssé ismert elemét tanulmá-
nyoztuk laboratóriumi és numerikus minimál-modellek segítségével. Kísérleteinkkel
rávilágítottunk a mélyvíz-keletkezés, a belsőhullám-aljzat kölcsönhatások és az Atlanti
Többévtizedes Változékonyság dinamikájának néhány újszerű aspektusára. Eredmé-
nyeinket nemzetközileg elismert szakfolyóiratokban publikáltuk. A munkánk során
feltárt folyamatok jövőbeli, részletesebb összevetése helyszíni mérési adatokkal, vagy
komplexebb szimulációk eredményeivel, jelentősen hozzájárulhat az óceáni vízkörzés
működésének mélyebb megértéséhez.
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