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ÉSZREVÉTELEK 
a magyar mérnök egyesület közlönyének ez évi harmadik füze-
tében, ily czím alatt : „A folyók és csatjrnák emésztésének helyes kipu-

hatolása, Schwarz Mátyástól" meg jelent értekezésre '). 

Bodoki Lajostól. 

Schwarz Mátyás úr Humphreys és Abbot araoricai táborkari mérnökök 
által, a Mississippi folyam viszonyairól irt, s a folyókban s csatornákban folyó 
víz mozgásának helyes elméletét tartalmazó megbecsülhetetlen munkának né-
met fordításából a II. fejezet a) alatti czikkét futóiig keresztül olvasva, azt 
hitte, hogy az itt levezetett hajtaléki egyenlet már maga azon képlet, melyet 
Humphreys és Abbot, folyóknál a víz sodrával párhuzamos valamoly függélyes 
síkban, külömböző mélységekben lévő vízszálak, vagy — ha úgy tetszik — a 
víz felszínétől a fenékig képzelt függélyes vonal kiilömbözö mélységű pontjai 
sebességének kiszámítására felállított2); s azon téves gondolatra jött, hogy ha 
az a) czikkben bemutatott táblázatban foglalt sebességi számokat alapul véve, 
egy oly egyenletet felállít, a inelynek segélyével a különböző mélységű pon-
tokra nézve kiszámított sebességek, a táblázatba foglaltakhoz közelebb álla-
nak, mint a Humphreys és Abbot hajtaléki egyenletéből kiszámítottak, ezen 
egyenlet bármely méretű és víztömegü folyónál, vagy legalább a Mississippi 

') A méretek angol lábakban vannak kifejezve, s őzen mér ték egységre vonatkoznak a 
képletek is. 

3) Humphreys és Abbot a sobességeket úszó gömbből mérvén, munkájokban mindig 
csak a vízsodrával párhuzamos függélyes sik kiilömbözö mélységű víz szálainak sebességéről 
van szó ; de nagyon természetes, hogy a sebességek változása ugyan azon törvényeket követi, 
viz-felszinétöl a fenékig képzelt függélyes vonalban is. 
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bár mely részén — minden tekintet nélkül a folyó keres/.tszelvényére, esetére 
szóval bármi nernü sajátságaira — alkalmazható, s helyesebb eredményeket 
ad, mint a Humphreys és Abbot által, 10 évi folytonos méregetések s heható 
észlelgetések nyomán, a folyó hosszelvénye szerinti függélyes sík kűlömbözö mély-
ségű vízszálai scbessege'nek kiszámítására felállított egyenlet. 

Schwarz úr még tovább is megy; az egy függélyes sikban lévő közép 
sebosségböl egyszerre a keresztszelvényen leíolyó víz tömeg közép sebessége 
lesz, s szerinte, a folyó víz fogyasztmányáuak kiszámítására elegendő: a ke-
resztszelvény valamely pontjában a felszínen való víz-sebességet megmérni, mely 
azután, az általa meg határozott állandó számokkal szoroztatván, a víz mély-
ség 1. 2. 3 stb. tiszedrészében lévő sebességeket adja, melyekből levezetett 
közép sebességnek a keresztszelvényeli szorzata nem egyéb, mint azon leg-
nagyobb pontossággal meghatározott víz tömeg, mely a keresztszelvényen 
másod perczonkint lefolyik. 

Végre, daczára annak, hogy czikke elején ki mondja, miszerint, az erő-
hatás a távolság négyzetével fordított viszonyban állván, az egy függélyes 
sikban lévő vízszálak sebességének is azon ponttól kezdve, hol a sebesség leg-
nagyobb, fel és lefelé hatványozott viszonyban kell csökkenni, — a czikk dere-
kán még is arra a következésre jön, hogy a sebességek változásának törvénye 
nem állittathatik hajtaléki görbe által elő, vagyha igen, legalább az egész haj 
talék nem lehet egy forma görbületit, hanem a legnagyobb sebességen felül 
más, alól ismét más paraméterrel kell birnia ; mert, ugy mond „a legnagyobb 
sebességei folyó víz részecskétől alól és felül különböző távolságban működő 
csökkentő erők a legnagyobb sebességgel folyó víz részécskéktöl alól és felül 
egyforma távolságban fekvő víz-részecskéknek sebességeit egyformán alig 
változtathatják." 

Ezeket állítja Schwarz ú r ; most lássuk mint áll valóban a dolog. 
A víz folyása: felszínének esetétől függ, s az ebből származó gyorsító erő 

folytonosan működvén, — ha a folyást mi sem akadályozná — a víz folyási 
sebessége folyvást nőne, de ugyanazon keresztszelvény bár mely pontjában 
egyforma nagy lenne; tapasztalat szerint azonban, egyik sem úgy van. A fo-
lyók pályájuk alsó részén lassúbbak, s a vízsebességek egy keresztszelvény 
külömböző pontjaiban, még pedig mind a szélesség, mind a mélység irányában 
nagyon külömbözők. 

Ezen tüneménynek oka abban rejlik, hogy a víz folyása a meder feneké-
lioz és oldalaihoz, a felszínen a körléghez való tapadás, továbbá a megnedvesí-
tett meder-kerület egyenetlen darabosságai által akadályoztatik. 

A jelzett akadályok nem egyenlő nagyságúak ugyan, nagyobbak t. i. a 
megnedvesített kerületen, mint a felszínen; de hatásuk tovahaladása a víz-
tömegben ugyanazon törvények szerint történik, s a vízrészecskék egymás-
hozi tapadása által egyenlő mérvben mérsékeltetik. 

Ezen tapasztalati tényeket előre bocsátva, okoskodjunk kissé, miként 



•366 

történik a víz-folyása egy, a vízsodrával párhuzamos függélyes sikban ? — 
Az akadályok fészke a fenéken és felszínen lévén, hatásuk is itt legnagyobb, 
s igy itt semmisitnek meg legtöbbet a felszín esetéből származó sebesítő erő 
hatásából; a fenéktől felfelé, s a víz színtől lefelé haladva, az akadályok ha-
tása mind inkább fogy, mig egy bizonyos pontban egymással egyenlők lesznek, 
s — mint nagyon természetes — ezen pontban kell a víz legnagyobb sebességé-
nek lennie '). Igy a legnagyobb sebesség helyzete a felszínen és fenéken eredő 
akadályok befolyásától függvén, és az által határoztatván meg, nem is képzel-
hető máskép, mint hogy a függélyes sikban a legnagyobb sebességtől, vagy is 
azon ponttól, hol a két külömböző irányból jövő akadályok hatása egymással 
egyenlő — alá és felfelé egyenlő távolságban lévő holyeken az akadályok 
összege, valamint a víz eredeti sebességének általok lerontott része, s igy a 
vízszálak valódi sebessége is egyenlő; tehát a külömböző mélységekbon lévő 
sebességekből szerkesztett vonal vagy ogy tört egyenes, vagy egy folytonos 
görbe; első esetben a törési pont, második esetben a görbe csúcsa vagy ten-
gelye a legnagyobb sebességnek megfelelő mélységben van. 

Hogy a legnagyobb sebesség helyzete csakugyan az akadályok hatásától 
függ, s hogy a fentebbi okoskodás correct, kitűnik a Humphreys és Abbot ál-
tal 11 év alatt az óriási Mississippinél, mellék folyóinál, kis patakoknál, apró 
facsatornácskáknál eszközölt valamennyi vízmérések adataiból. Ok ugyanis 
azt tapasztalták, hogy a víz sodrával párhuzamos függélyes sikban a legna-

317 
gyobb sebesség, szél csend idején, az egész mélység részén talál-
tató, mig az, ha a szél alulról jön, alább, ha felülről feljebb esik, de mind két 
esetben a szélcsendkori helyzettől eltávozás egyenes viszonyban van a szél 
erejével. Más szavakkal, ha a fenéken és felszínen lévő akadályok hatása nem 
fokoztatik, ezeknek hatása a víz-mélység 0,317 részen lesz egymás közt 
egyenlő, mig, ha a szél alulról jön, a folyás akadálya a felszínen növeltetik, s 
igy hatása sokkal alább kissebbedik annyira, hogy a fenékről származó, egy 
állapotban maradt akadályok hatásával egyenlő legyen, mint szélcsend eseté-

') F igyelembe véve, miszerint az erők ha tása a távolság négyzete szerint fogy, vegyük 
fel például, hogy a víz folyás akadályainak hatása következő számokkal fejezhető ki : 

0. o ,D. o.jD- O.3D. O . 4 D . O . 5 D . o.eD. o. ,D. o.8D. o.3D. D . 
felszintől lefolé 64. 49. 36. 25. 16. 9. 4. 1. 0. 0. O 

fenéktől fölfelé 4. 9. 16. 25. 36. 49. 64. 81. 100. 121. 144. 

68. 58. 52. 50. 52. 58. 68. 82. 100. 121. 144. 

a víz-szinröl és fenékről terjedő akadályok hatását az egyes pontokban össze adván, meg kap-
juk minden pontban az összes hatás t , s látjuk, hogy ez ott legkisebb, hol a két külömböző 
irányból jövő akadályok hatása egyenlő, s igy itt rontván le legkevesebbet az eredeti sebesség-
ből, itt kell lenni a legnagyobb folyási sebességnek is. Ettől alá és felfelé, egyenlő távolságra , 
az akadályok összes hatása, tehát a megmaradt sebességek is egyenlők. 
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ben; felülről jövő szélnél pedig megfordítva áll a dolog, t. i. hasonló okok 
miatt, az akadályok hatásának egyenlősége a víz felszínéhez közelebb követ-
kezik be. 

A víz folyásáról egészen hibás képet állított mága elé /Schwarz úr. O 
ugyanis úgy fogta fel a dolgot, hogy a legnagyobb sebesség helyzete nem az 
akadályok hatásának a víz rétegekeni tovahaladása által feltételeztetik, hanem 
ettől függetlenül, esetleg a mélység bizonyos részében esik; mely ponttól az 
alól és felül külömböző távolságban működő csökkentő erők a legnagyobb se-
bességgel folyó víz részecskéktől alúl és felül egyforma távolságbau fekvő víz 
részecskéknek sebességeit egyformán alig változtathatják. (Miért nem ? ha 
azon erő, melyhez a legnagyobb sebesség közelebb esik, a távolságnak megfe-
lelőleg kisebb, mint a másik). Schwarz úr okoskodását az előbbi pontban elő-
adott elmélettel össze hasonlítva, meg vagyok győződve, hogy mindenki — 
minden további fejtegetés nélkül — az elsőt tartandja természetesnek, s ennél-
fogva egyedül helyesnek. 

Most lássuk a víz sodrával párhuzamos függélyes sík külömböző pont-
jaiban lévő sebességekből szerkesztett vonal alakját. 

E czélból Humphreys és Abbot, a Mississippin Carroltonnál és Baton 
rougenál 1851. évben naponta eszközölt sebesség-mérések eredményét felraj-
zolták, oly módon, hogy rendezökül azon vízszálak mélységét vették, melyek-
ben a sebesség megméretett, metszékekül pedig a megfelelő megmért sebes-
ségeket. 

Azon napi sebesség görbékben, hihetőleg az észleletekben rejlő elkerül-
hetetlen tökéletlenségek miatt, mutatkozott rendetlenségek kiküszöbölése vé-
gett, mind azon napi görbék, melyeknél sem az egész vízmélység, sem a folyó 
sebessége nem volt nagyon külömböző, egy görbébe egyesittettek, az egész éven 
át ugyan azon mélységben mért sebességek közép értéke vétetvén az uj görbe 
azon mélységbeni sebességének. így az egész évi sebesség-mérési adatok után 
szerkesztett görbékből 39 kiválasztatván, ezekből 6 görbe állitatott össze. 

A még mindig mutatkozott eltérések kiküszöbölése végett czélszerűnck 
látszott továbbá, az eddig egyenetlen mélységekben (3. 6, 12. lábbal stb. egy-
más alatt) vett sebességek helyett, az egész mélység egyenlő részeiben lévő 
sebességeket hozni számításba. Mi czélból a 6 görbe oly nagy mérték szerint 
rajzoltatott fel, hogy egy ezredrész lábnyi sebesség is kivehető legyen, azután 
az egész vízmélység tiz egyenlő részre osztatván, az osztály pontokon keresz-
tül a inetszéki tongelyel párhuzamos vonalak húzattak, mely vonalaknak a 
rendezői tengely s görbe közti részei, az egyes osztály pontoknál, a megfelelő 
sebosséget képviselték. 

A 6 fö görbéből ismét egy fö sebességi görbe szerkesztetett, melyben a 
metszékekot, az ugyan azon tizedrész mélységben lévő sebességek közép 
értékei képezték. 

A felhasznált 39 görbében az egyos, ugyanazon mélységben fekvő pontok 
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sebességének észleleti számát össze adva, az összeg 222- s igy a belőlük ösz-
sze állított főgörbében is az egyes pontok sebessége 222-szeri mérés adataiból 
van meghatározva. 

A 39 külömböző időben, és helyeken tett észleleteknél talált vízmélysé-
gek közép értéke 82 láb, a folyó közép - sebességek közép értéke pedig 
2,3816 láb. 

Ezen függélyes sebességi fő közép-görbe adataiból határozták azután 
meg Humphreys és Abbot azon görbe alakját, mely a függélyes sikban, külöm-
böző mélységekben lévő sebességek felrakásából származik, s úgy találták, 
hogy az egy hajtalék, melynek csúcsa (a legnagyobb sebesség) az akadályok 
hatása által meghatározott, bizonyos mélységben van, tengelye pedig a víz 
felszínével párhuzamos. 

Magának ezen függélyes fő sebességi közép-görbének egyenlete. V = 
3,2611—0,79222 d2„ Hol V = a görbének meghatározandó pontjának met-
széke (sebesség), 3,2611 = a görbe csúcsának metszélce (legnagyobb sebesség), 
d„ = a meghatározandó pontnak rendezője, a görbe tengelyétől számítva1). De 
előre belátva azt, hogy a víz sodrával párhuzamos valamely függélyes sikban. 
a sebességek változására a jobbra balra fekvő többi függélyes sikokbani sebes-
ségek is befolyással vannak, s igy a sebességek változása nem történhetik 
minden esetben ugyan azon viszony szerint, vagy is más szavakkal, belátván 
hogy a külömböző mélységben lévő sebességek nem állíthatók elő, a felszínen 
megmért sebességnek bizonyos állandó számmali szorzata által, mint ezt 
Schwarz úr állítja: a leglelkiismeretebb észleleteket tették annak kipuhatolá-
sára, hogy a függélyes sebességi hajtalék paraméterének nagysága, s igy a 
hajtalék alakja minő tényezők befolyásától függ; s azon felfedezésre jöttek, 
hogy a fiigyélyes sebességi görbék parameterei megfordított viszonyban vannak, az 
illető folyó közép-sebességek négyzetes gyökeivel; ezen tapasztalati tényt felhasz-
nálva s a fő függélyes sebességi görbe egyenletében lévő számokat alapul véve, 
a függélyes sebességi hajtalék paraméterének meghatározására a következő 

kifejezést nyerték: —— = (U, 1856 v.) s igy magának a hajtaléknak — 
2P 

a csúcspontra, mint kezdő pontra vonatkozó egyenlete: 

' ) Hogy az ezen egyenlet szerint kiszámított sebességek nem egyeztek meg tökéletesen 
a 39 sebességi görbéből levezetet közép értékekkel, nem tántorította meg őket a fentebb elő 
terjesztett elméletből következtetett feltevésökben, — melynek helységét később ezer meg ezer 
víz mérési adatokkal constatálták is) — t. i. hogy a víz sodrával párhuzamot valamely függé-
lyes sikban a sebességek válsozata, egy folytonos vonal által áll i tható e lő ; s azon igen csekély 
eltérést, mely a haj ta láki görbe, s a táblázatban foglalt közép sebességek görbejének egyes 
pontjai közt mutatkozott , nagyon helyesen némely a víz szálak sebességére számításba nem ve-
hető történetes befolyásoknak, és a mérési eszközök, illetőleg a mérés tökéletlenségének tulaj-
donították. 

d — d 
I ) 
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meterc, v = a folyó közép sebessége, V = a meghatározandó sebesség, Vdj = 
a legnagyobb sebesség, d — azon pont mélysége a vízszin alatt, melynek se-
bessége meghatározandó, d, = a legnagyobb sebességnek megfelelő vízmély-
ség (a hajtalék csúcsának és tengelyének helyzete a víz szin alatt), 1) = az 
egész víz-mélység. 

Később ismét a Mississippinek külömböző méretű keresztszelvényeiben, 
apró patakoknál, s kis facsatornácskáknál szerzett tapasztalatok után rájöt-
tek, hogy az 0,1856 szorzó nem állandó, hanem a keresztszelvény méreteitől 

1 69 liigg, s következő kifejezés által állittatliatik elő: ,. minélfogva 
(D- j -1 ,5 ) ' / a ; 

a következő, bármely keresztszelvény és víz-tömeg mellett használható, füg-

gélyes sebességi egyenlet áll: V = Vd, 1, 69 % 
L V D + 1 , 5 . 

A betűk jelentése már a föntebbiekből ismeretes. 
Ugy hiszem, az előbbiekben eléggé kimutattam, mennyire tévedt Schwarz 

úr mind azon feltevésében, hogy az általa alapul vett sebességi adatok (Hum-
phreys és Abbot függélyes sebességi föközép-görbejének metszékei) a folyó 
bizonyos 82 láb mély helyén 222-szeri észleletekből határoztattak volna meg, 
mind abban, hogy Humplireys és Abbot a függélyes sebességi fő közép görbe 
egyenletét V = 3, 2611—0,7922 d 2 átalános függélyes sebességi egyenletül 
állította volna fel, valamint az egész okoskodásában. 

Abból hogy az általa felállított állandó szorzók segítségével kiszámított 
sebességek a Humphreys és Abbot fő közép görbéjének az észleletekböl le-
vezetett, de még mindig a mérési hibák befolyása alatt álló sebességeihez kö-
zelebb állnak, mint a Humphreys és Abbot egyenletéből kiszámítottak, épen 
semmi általános következtetés nem vonható; sőt inkább ez egyedül annak kö-
vetkezménye, hogy ö az állandó szorzók meghatározásánál, ezen speciális görbé-
ből, 4 sebességét vett alapul; ha nem restelte volna mind a 10 számot számí-
tásba venni, s egyenletét egész a 10-ik fokig kiterjeszteni, oly állandó szorzó-
kat nyerhetett volna, melyekkel — ezen egy esetben — a vízszinéni sebessé-
get szorozva, mind a 10. számot ismét tökéletesen meg kapta volna, vagy is 
az általa kiszámított sebességek, a mérési adatokból levezetett sebességekkel, 
tökéletesen megegyeztek volna. 

Eltekintve minden elméleti okoskodástól, nézzük, mily becscsel birnak 
Schwarz úr állandó szorzói, s e végett vegyünk fel egy példát, még pedig azon 
esettől, melynek számaiból Schwarz úr állandó szorzóit le vezette, nem igen 
eltérőt, tehát magánál a Mississippinél számítsuk ki a függélyes sik külömböző 
mélységű pontjaiban lévő sebességeket Humphreys és Abbot általános képlete, 
valamint Schwarz úr állandó szorzói segélyével is, s nézzük mi külömbség van 
ezek és a mérési adatok közt ? s melyik áll ezekhez közelebb ? 

Vegyük fel például, a Humphreys és Abbot müvének német fordításában 
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86. lapon előterjesztett sebességmérési adatokat Columbusnál, hol, a táblázat 
alatt látható jegyzet szerint, 52. észlelések tétettek, s a víz közép mélysége = 
65 láb, a folyó közép sebessége megközelitőleg, = 3,4070 láb, a legnagyobb 
sebesség a görbében = 4.1958 láb, ennek mélysége végre = 0,52 D volt, az-
az, a legnagyobb sebesség a víz-mélység 52/100 részén, tehát a víz-szin alatt 
33,8 lábnál esett, a közép szélerő = 1 , 2 felfelé lévén '). 

A számitások eredménye az alábbi táblázatban terjesztetik elő: 
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P A N G O L 1 á b 

Víztükör — 0,0140 3,9686 3,9826 3,9826 0,0000 

0, , D - 0,0024 4,0476 4,0500 4,0489 0,0011 

0 , , , D — 0,0002 4,1098 4,1100 4,0539 0,0561 

0, 3K» — 0,0069 4,1551 4,1620 4,0650 0,0970 

O , 4 D - f 0,0007 4,1837 4,1830 4,0554 0,1276 

O , 5 Ü + 0,0055 4,1955 4,1900 4,0240 0,1660 

o, legnagyobb se- 0,0000 4,1958 4,1958 

0 , 6 D 
besség 

0,0054 4,1904 4,1850 3,9728 0,2122 

0, : D - 0,0174 4,1686 4,1860 3,8982 0,2878 

összegek . . . 4- 0,0525 33,0193 33,0486 32,1008 0,9478 

közép értékek . 0,0065 4,1274 4,1311 4,0126 0,1185 

A 6-dilc rovatban foglalt sebességek Schwarz úr utasitása szerint számi-
tattak ki, t. i. a kiilömbözö mélységek boni sebességek meghatározására a fcl-
szincni sebesség (3,9826) az általa felállított, s a magy. mérn. egyesület köz-

') Szél-csend 0, az orkán pedig 10 fok. 



lönyének ez évi 3-dik füzetében, 251. lapon, előterjesztett táblázatban foglalt 
állandó szorzókkal szoroztatott. Humphreys és Abbot képletének használ atára 
nézve jónak látom itt elő adni, miként alkalmaztattak bele azt illető számok. 
Maga a képlet, mint már fentebb láttuk 

„ , / I fiQ „ \ 1/ (A .1 \ 'J 
\ — \ d, / 1,69 v , '/„ ( d — d , \ 

lyD + l,ö. J \ D ) 
Példánkban Vd .= 4,1958 láb, D = G5 láb, v = 3,4070 láb 

d, 

j-j mindig annak a pontnak mélysége a víz szin alatt, az egész mélység ré-
szeiben kifejezve, melynek sebessége, V kerestetik; ezen számokat alkal-
mazva, egyenletünk : 

V = 4,1958 - (%69X3,4070\ V, ( A _ 0 • 
l y 6 5 + 1 , 5 ) \ D 

= 4,1958 - 0,84028 - 0,52 

Ha például az egész mélység u-eJ részén levő sebességetakarjuk meg-

határozni, csak = 0,4 teendő, mely esetben leend : 

V = 4,1958—0,84028 (— 0,12)a = 4,1837 láb stb. 
A fentebbi táblázatban foglalt adatokat egymással össze hasonlitván, lát-

juk, hogy a Humphreys és Abbot képlete szerint számitott sebességek sokkal 
közelebb állnak a mérési adatokhoz, mint az Schwarz úr utasitása szerint szá-
mítottak, s mig a Humphreys és Abbot képlete szerint számitott sebességek és 
a mérési adatok közti összes különbségek közép értéke csak 0,0065, addig a 
Schwarz úr szerint számitott sebességekbeni eltérések közép értéke = 0,1185 
tehát több, mint 18 szórta nagyobb. 

Hogy ha pedig a keresztszelvény, vízmélység, folyó közép sebessége még 
nagyobb mértékben külömbözik azon egy esettől, melyet Schwarz úr alapúi 
vett, nagyon természetesen, az ő állandó szorzói segítségével kiszámított sebes-
ségek még jobban elfognak térni a meg mért sebességektől. 

Humphreys és Abbot képlete ellen azon ellenvetés tehető, hogy benne két 
ismeretlen, a folyó közép sebessége, és a függélyes sikban lévő legnagyobb se-
besség fordúl elő, s ez utóbbit csak több próba mérések után határozhatnók 
meg. A képletből azonban látjuk, hogy a folyó közép sebességét csak körül-
belől kell tudnunk, mert az ebben előfordulható hiba a számítás eredményére 
nagyon csekély befolyást gyakorolhat, s igy ha másként nem, a keresztszel-
vény, eset, s megnedvesített kerületből Eytelwein képlete után kiszámított kö-
zép sebesség is tökéletesen használható. A legnagyobb sebesség helyzete pe-
dig Humphreys és Abbot által, tapasztalataik nyomán meghatároztatott, és szél-
csendben az egész víz mélység 0,317 részén van; hogy a különböző erejű szé-
lek miként változtatják a legnagyobb sebességnek, vagy is a függélyes, sebea-

iI. vwrn'ák-eyyesidetközl. II. köt. 2 2 
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ségi hajtalék tengelyének helyzetét? ennek megértése, csak Humphreys és 
Abbot müve nagy részének ismertetése által lenne lehetséges, minélfogva itt, 
mint nem szorosan ide tartozót, mellőzöm. Ismerve a legnagyobb sebesség 
helyzetét, azt közvetlenül is megmérhetjük, vagy ha ezt nem akarnók, bármely 
pont sebességét mérjük is meg a függélyes sikban, Humphreys és Abbot kép-
lete használható leend. Például mérjük még a víz felszínének sebességét szél-
csendben, akkor — miután a legnagyobb sebességnek vízszin alatti mélysége 
0,317, a függélyes sikbani sebességek hajtalékát előállító egyenletből leend 

Vo = a víz felszínén megmért sebesség, és -— természetesen = 0 ; az igy ki-

számított legnagyobb sebességet most már az eredeti képletbe alkalmazva, 

meghatározhatjuk a többi pontok sebességét is. 
Ennyit Schwarz úr tévedéseinek kimutatására. Van még, czikke végén, 

egy más egyszerű botlás is, az t. i. hogy ö a vízsodrával párhuzamos valamely 
függélyes sikban lévő közép sebességet a keresztszelvény közép sebességével 
összezavarja , s a folyó vízfogyásztmányának kiszámítására akar ja felhasz-
nálni : de erről, az előadottak után, felesleges szólani is. Hogyan lehet és kell 
valamely folyó vízfogyásztmányát kiszámítani ? azt Humphreys és Abbot hal-
hatatlan munkájokban igen szépen leírták, s nem sokára magyar nyelven ol-
vasandják szaktársaim, a tudós szerzők által felállított vízfolyási elmélet is-
mertetése végett szerkesztett munkámból. 


