
E R E D E T I D O L G O Z A T O K . 

XII 

A folyóvizek sebességének kiszámítására felállított neve-
zetesebb képletek rövid Ismertetése.*) 

T E C H E T I G N Á C Z T Ó L 

Mennyi alaposat s általánosan alkalmazhatót nyújthatott eddig a tu-
domány a csatornák és folyók nyilt medreiben folyó víz-tömeg közép fo-
lyási sebességének meghatározására nézve, vagyis mily állásponton volt a 
hydraulika egy általánosan érvényes oly mathematikai képlet felállításában, 
melylyel a lejték-viszonyoktól és a meder alakzatától (kereszt-szelvények mé-
reteitől) függő közép folyási sebességet a gyakorlatra elegendő pontossággal 
kiszámítni lehetne: eléggé mutatjá az egyes szerzők áltat felállított képle-
tek különfélesége, melyek közül némelyek annyira eltérnek egymástól, hogy 
csak bizonyos körülmények között használhatók, miután csupán egyes sziik 
határok közé szorított esetekben adnak egyező eredményt. 

Okát lelhetjük tán mind ennek, a különféle nézetekben, melyek e tekin-
tetben léteztek, s főleg azon körülményben, hogy a kisérletek s észlelések 
nem tétettek kellő számmal s pontossággal, úgy, hogy azok alapján nem lehe-
tett kideríteni és meghatározni azon elemi törvényt, melynek hódolni kény-
szerülnek folyási sebességükben az egyes függélyes, a folyó sodrához- és víz-
szintes, a vizszínhez párhuzamos síkokban létező vízfonalak (Wasserfaden) a 
vízszíntöl a meder fenekéig egyrészt, s a partoktól a közép felé másrészt. 

*) „Theorie der Bewegung des Wassers in Flfiasen u. K.miilen, von Humphreys n. Ab-
bot, dentsch bearboi te t von H. 6reben.ni , München 1807.° ; — „Reeherclies hvdrauliques, M. 
H. Darcy és M. H. Buzin. Par i s 1865."— műveknek , és főleg W. K. Knt ter (a Förs ter - fé le ..Al-
geni. B.inzei tung"-ban megjelent) értekezésének szabad felhasználásával. 

A m. mérnök-egylet közi. I I I . köt . 
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Megegyeztek többnyire abban, hogy a vízszinen, s tán bármely vele pár-
huzamos síkban, a folyási sebesség a folyam sodrától, mely a legmélyebb pont 
felett van, a partok felé csökken; de nem volt ismeretes a törvény, mely sze-
rint ez történik. Most már Humphreys és Abbot amerikai mérnököknek a Mis-
sissippi folyamon tett nagyszerű észlelései által meg van állapítva, hogy ezen 
törvény egy hajínték*) (parabola) által fejezhető ki, melynek csúcsa a folyam 
sodrában fekszik, tengelye övvel párhuzamos, s irányvonala reá függé-
lyesen áll. 

Leginkább eltértek azonban egymástól a vélemények a másik elemi f'ő-
esetre, vagy is azon törvényre nézve, mely szerint a vízsodráshoz párhuzamos 
síkokban haladó vízfonalak folyási sebessége, a vízszín és a meder között vál-
tozik. Hogy ez is hajínték, melynek tengelye s csúcsa körülbelül az egész 
mélység 0,10—-0,35-öd részében fekszik, és vízszintes, de parametere a körülmé-
nyok szerint változó, a fentérintett észlelések alapján szinte bebizonyult. 

Ebből kitűnik mármost, hogy a legnagyobb sebességa nem a víz szinén van, 
mint azt az eddig átalánosan elterjedt hiedelem tartotta,**) hanem kevéssel, 
a körülmények szerint változólag, a víz szine alatt van, ott t. i., hová a hajín-
ték csúcsa esik. Hogy pedig ez eddig fel nem ismertetett, azon általános felte-
vésben találja megfejtését, mely szerint a víznek a léggeli súrlódása, és folyá-
sának a vízszinén onnan származó késlelése semmibe se vétetett. Hogy to-
vábbá ez tetemes lehet, s szintoly természetű tüneményt hoz létre, mint a folyó 
medre területén való súrlódás, szinte bebizonyult. 

Első volt Pitot, ki azt állítá, hogy a legnagyobb sebesség a víz szine 
alatt, közzel hozzá, vagyon; a többi szerző mind a víz szinén vette fel. Dubuat 
38 észlelésből, — melyeket kis mesterséges 2—10"-nyi mélységű csatornákon 
tett,— kiindulva, azon tételre jutott, hogy a közép sebesség, egy a folyó sodrához 
párhuzamos függélyes síkban, egyenlő az arithmetikai középpel a víz szinén s 
a meder fenekén létező sebességből. Hogy ezen arithmetikai közép, kis sebes-
ségeket ad, a hajínték elméletéből önként következik. Woltmann szerint a fo-
lyásnak a mélység egy bizonyos pontján meg kell szűnnie, s a görbe egy füg-
gélyes tengelylyel biró hajínték, melynek csúcsa ezen pontban fekszik. Hogy 

*) A parabolát czikkíró úr és sokan mások magyarú l „l iaj talék a-nak nevezik; t ehá t 
gyökül a „hajt" szót veszik, melynek értelme : valamit kergetni vagy görbítoni. — Ámde a 
parabola magyar nevében nem a ke rge té s vagy görbítés, hanem a dobás fogalmát k íván ták 
a „liajtalék" szó alkotói bele vinni, s ennélfogva gyökül r „ha j t " vagy „ha j ín t " szavat kell 
vonni, melyből lesz „ha j í t ék" . vagv -— az ízlésünk szer int helyesebb — „haj ín ték" . 

A szerkesztőség. 
**) Az az tudva volt még mielőtt Humphreys és Abbot urak új elméletükkel felléptek, 

hogy a legnagyobb sebesség nem a víz szinén, hanem valamivel alatta van ; hanem az elterés 
oly csekélynek ta r ta to t t , miszerint a gyakor la tban figyelembe vételt nem érdemel. Már Eytel-
wein is (3-te Aufl. 184-2, pag. 149.) megemlí t i , hogy Brünn ing észlelései szerint, a medernek egy 
függélyes vonalában, a legnagyobb sebesség valamivel a víz színe alatt ta lá lható . 

A szerkesztőség. 
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pedig íi meder fenekén is van folyás, eléggé bizonyítja azon tény, hogy min-
den folyó, a medre fenekén fekvő anyagot bizonyos időben, egy bizonyos, vál-
tozó távolságra tovább viszi;mi nem történhetik akkor, ha folyás nincs. Eytel-
wein ezen folyási törvény kifejezésére az egyenes vonalat ajánlotta, s szerinte 
minden láb mélységben,a sebesség a vízszinén levő sebesség 0,008-ad részével 
kisebbülne. 

Eszerint tehát minden folyómederben, melynek mélysége 125-ször ak-
kora, vagy nagyobb a vízszini sebességnél : a folyás a 125-szörös mélységben 
megszűnnék, s onnan a fenékig a sebesség = 0, azaz álló víz lenne. De Prony 
szerint a közép sebesség egyenlő a 0,816-od rész vízszini sebességgel. Hagen 
és Bauernfeind pedig azt mondják, hogy azon törvény, mely szerint a külön-
féle mélységekben a sebesség változik, még nincsen feltalálva. 

Mindezekből könnyen belátható, mennyit érnek ezen különféle néze-
tekre, mint merő hypothesisekre alapított képletei említett szerzőknek oly 
képletek ellenében, melyek valóságos nagyszerű észleléseken alapulnak, mint 
Darey és Bazin egyrészt, s Humphreys és Abbot képletei másrészt, melyek-
nek átalános érvényessége — aparameter törvény illető módosítását feltéte-
lezve — bebizonyult mind nagy, mind kisebb folyók és patakoknál. Egyedül 
még csak nagy esésű, sok kövecset hordó hegyi patakoknál hiányzanak a bi-
zonyító kísérletek. 

Ezekre nézve nyújt némi felvilágosítást W. R. Kutter berni mérnök ér-
demteljes értekezése H. és E. Förster-féle „Allgemeine Bauzeitung" 1868-diki 
évfolyamában, melyben saját s több más mérnök, mint Trechsel tanár, La Nicca, 
Legler által tett direct mérések eredményeit összehasonlításba hozza a megfe-
lelő körülmények között eddig használt képletek szerint számítottakkal, s érde-
kes következtetéseket von le, melyeket megismertetni szándékozunk. 

Az alkalmazásban levő képletek átalában két kathegoriába oszthatók : 
t. i. olyanokra, melyeknél a sebesség a lejték-viszony négyzet gyökével, s 
olyanokra, melyeknél az, ennek negyedik gyökével hozatik arányba. Az el-
sőbe tartoznak az ismeretes C'hezy, Eytelwein, de Prony, Weisbachnak ál-
landó,- s Darcy és Bazin változó coeffieiensekkel biró képletei; a második kép-
viselője a Humphreys és Abbot-féle új sebességi képlet. 

Ezen képletek röviden ismertetve, s méter mértékre viszonyítva kö-
vetkezők : 

V ~Yi 
hol F jelenti a ke-V ' 

resztszelvény területét, p annak nedves_kerületét és s = ^ a lejték-viszonyt. 

Eredetileg c = 50"9 állíttatott fel; de már régóta változónak vétetik fel a kü-
lönféle sebességek szerint. 

II. Weisbacli a következő képletet állítja fel : 
1 2 * 
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v = rs; hol (j egy súrlódási coefficiens, s erre Lalimer képletét: 

íj = « 1 -J- —j felhasználván, vélte, hogy ® szerint változó coefficienst 

( 
kap; de (> helyettesítése által egy föloldható négyzetes egyenletet nyerünk, 
melyet feloldva s a constansokat helyettesítve, lesz — miután q — 0,007409 

1 4" j és g == 9,809 — méter mértékre viszonyítva : 

v = V 0,0008564 2647,86 rs — 0,029265, mely alakjára egészen 
megegyezik de Prony képletével, csak constansai mások. 

Meggyőződvén tehát arról, hogy ezen, állandó coefficienssel biró képletek 
csak ritka esetben adnak a valósággal egyező eredményt, s annak a sebesség 
szerinti változóvá tétele sem vezetett — mint Weisbach képlete mutatja — s 
nem is vezethet czélhoz, (minthogy nem ismerve még a sebességet, a szerint 
akarni meghatározni a coefficienst minden egyes esetben, annyit tesz: mint a 
feladatot magát megoldani, azaz direct mérés által a sebességet meghatározni; 
mert a coefficienst csak akkor lehet pontosan meghatározni, ha a sebesség mái-
valóban ismerve van) kétségen kivül fontos nyeremény a tudományra nézve, 
hogy Darcy ot Bazin franczia mérnökök 1856 óta nyolcz éven át fáradoztak 
— észleléseket tevén egy 2 méter széles, 1 méter mély és 596 méter hosszú 
mesterséges csatornán — egy minden esetre érvényes coefficiens meghatározá-
sán ; s kísérleteikből a következő, igen változó, a keresztszelvény középradiu-
sától függő coefficienssel biró képletet nyerték : 

III. 
Mr< 

r s 

mely képletben a és (i értéke a keresztszelvény minőségétől lügg ; t. i. 
méter mértékben: 

1. Egészen sima felülettel biró keresztszelvényeknél, mint: gyalult fa, fö-
vény nélküli cement stb.: 

a = 0,00615; /? — 0,0000045. 
2. Jól lefaragott kövekből, téglából vagy deszkából stb álló medreknél. 

a = 0,00019; p = 0,0000133. 
3. Göröngyösebb keresztszelvényekre nézve, úgy, mint faragatlan kövek-

ből álló falazatnál stb.: 
« = 0,000624; (i — 0,0000600. 

4. Közönséges földben levő keresztszelvényeknél: 
« = 0,00028; S — 0,0003500. 

Ezen értékek változatossága oly tetemes, hogy nagyobb folyóknál az 1. 
másfélszer nagyobb sebességet adna mint a 4.; kis árkoknál 7—8-szor na-
gyobbat. Látszik ebből, hogy legalább a kísérletekre használt medrekben 
nagy befolyással volt a tapadás; vájjon nagyobb folyóknál, mint a Duna vagy 
a Rajna, ugyanez bizonyuland-e be, határozottan nem mondható. 
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Közlendőnek velem itt meg a Darcy et Bazin által adott coefticienseket, 
melyek segítségével szorzás által nyerjük a folyó sodrában levő legnagyobb 
sebességből, az egész keresztszelvény középsebességét ; miután azok — mint a 
W. lí. Kuttor által összeállított tabellákból látható — egészen jó, a valóságtól 
kevoset különböző eredményt adnak. 

D a r c y és B a z i n c o e f f i c i c n s e i . 

r 
falazott- föld-

r 
falazott- föld-

r 
m e el e r 

r 
m e d e r 

0,1 0,63 — 3 — 0,74 
0,2 0,67 — 4 — 0,75 
0,3 0,70 — 5 — 0,76 
0,4 0,72 0,56 6 — 0,77 
0,5 0,74 0,58 7 — 0,77 
0,6 0,75 0,60 8 — 0,78 
0,7 0,76 0,62 9 — 0,78 
0,8 0,76 0,63 10 — 0,78 
0,9 0,77 0,64 11 — 0,78 
1,0 0,77 0,64 12 — 0,79 
2,0 0,80 0,71 20 — 0,79 

A második osztályzatot képezi Humphreys- és Abbotnak, a Mississippin 
tett nagyszerű észleléseik alapján kifejtett, fontos képlete, melynek együttha-
tója szintén változik r közép körsugár szerint — s ezen elvben megegyezik 
Darcy és Bazin képletével —; de különbözik tőle abban, hogy benne a lejték-
viszony nem a négyzetes-, hanem negyeiik gyökjel alatt fordul elő. Lényege-
sen eltér a H. és A.-féle képlet az eddig használtaktól különösen abban, hogy 
tekintetbe van véve benne a víznek a levcgöveli súrlódása, melyet H. et A. 
ogy természetűnek találtak a víznek a meder teiiileténi súrlódásával, s ezáltal a 
vizérintett kerület (benetzter Umf'ang) nagyobbodott. 

IV. Humphreys et Abbot uj sebességi képlete közönséges keresztszelvé-
nyekre nézve s méter mértékre viszonyítva következő : 

V v = Y 0,0025 b + V 68,72 r, \ s — 0,05 \~b; 

h _ 0,933 
~ ~ V r + 0,457 ' 

hol a jelontvén a keresztszolvény területét, p a vizérintett kerületet, és w a 
vízszín szélességét, jelelve van : 
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« « , /< . . „ . 
>' — — ; r, = ^ | ^ es s = — a lojtek-viszony. 

Miután őzen képlet közönséges használatra nem elegendő compendiosus, 
Grebenau, figyelombo véve azt, hogy az egyenlet első és utolsó tagja nom idéz-
het elő nagy változást, ezeket elhagyván egy a közönséges képletekkel hason-
alakúra jutott, mely a számításra kényelmesebb, t. i.: 

. = 8,2807. y Z j - Z v f M / T T -
Ez által azonban az előbbi, a keresztszelvény közép körsugarától 

r — -^-j függő együttható állandóvá lett; s kiszámítván a hibát, melyebből 

származik, az tapasztaltatott, bogy a rövidített képlet átalában nagy értéke-
ket ad, melyeket javítani kell, serre nézve Grebenau coéfficienseket állított fel, 
melyekkel a nyert eredményt szorozni kell, hogy a valósággal lehetőleg meg 
egyezzék, s ezek a következők : 

1. Oly patakoknál, melyeknél a keresztszelvény 1 • mtr. vagy 10 te-
rülettel bír, c = 0,8543. 

2. Oly patakoknál, melyeknél a keresztszelvény 1—5 • mtr. vagy 10— 
50 • ' területtel bír, c =r 0,8796. 

3. Oly folyóknál, melyeknél a keresztszelvény 5—10 mtr. vagy 50—100 
• ' területtel bír, c = 0,8^80. 

4. Oly folyóknál, melyeknél a keresztszelvény 20— 400 mtr. vagy 200 — 
4000 • ' területtel bír, c = 0,9223. 

5. 400 • mtr. vagy 4000 G'-nyi területnél többel biró keresztszelvé-
nyeknél, c == 0,9459. 

Ezen rövidített H. és A.-féle képletből érdekes viszonyokat következte-
tett Grebenau, melyek léteznek a középsebesség, lejték-viszony, a keresztszel-
vény területe s nedvesített területe között, melyekből — ha két folyónál az 
egyik vagy másik tényező ugyanaz volna — a többiek hogyan aránylanak 
egymáshoz, megtudható. 

Humphreys és Abbot, kik a hatalmas Mississippi folyamon tett nagy-
szerű kísérleteik s észleléseik eredményeill nyerték új képleteiket, érezték 
annak szükségességét, hogy annak beigazolására, vájjon új elméletüket, mely 
mintegy 30 igen pontos mérésnél jónak bizonyult be, lehet-e nagyobb lejtékü 
folyókra is alkalmazni ?— annak átalános érvényessége további kísérletek által 
próbára teendő; s egyenesen fel is szólítják a tudomány kedvelőit ily kísérle-
tek tételére, s a kérdés szigorú, alapos megvizsgálására. 

Grebenau mintegy 22, részint saját- részint másoknak hiteltérdemlői 
és vízmérései alapján, melyek között némelyek egész 2 ,5%o lejtékü vize-
ken történtek,az új képlet érvényességét bebizonyította a hatalmas nagy folyam-
tól kezdve, minő a Rajna, sorban egészen a legkisebb rétöntözési csermelyig. 0 

i 
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is azon óhaját fejezi ki, hogy vizsgáltatnék még meg annak érvényessége 
nagylejtékü hegyi patakoknál. 

Meglepő összeegyezést találunk az új képlettel még azon szorgos vízmé-
rés eredményében, melyet az 1866-diki január és február hónapokban az osz-
trák mérnökegyletnok egy kiküldött bizottsága véghez vitt a Bécs melletti 
Schwarzán, egy körülbelül 50' széles és 1' mély nagyon változatos lejtékkel 
biró folyón, Bécs városának vizzel leendő ellátása kérdésének ügyében. Annál 
fontosabb ezen tény, miután itt sokkal nagyobb lejtékü vizén történt a vizsgá-
lat mint eddig; ugyanis a Schwarza, a Kaiserbrunnen feletti szakaszában 9 
pro mille, az az alattiban pedig 5'2 °/0o lejtékkel bírt. 

Még nagyobb lejtékü hegyi patakokra nézve W. R. Kutter berni mérnök 
nyújt becses anyagot. O a maga és mások által eszközölt közvetlen mérések 
által nyert vízsebességeket, a használatban levő képletek szerint kiszámított 
eredményekkel összehasonlítván, az igen érdekes eredményeket tabellákba 
összeállítá, melyeknek közlése jelen értekezés kitűzött határán túl esvén, csak 
az azokból vont következtetéseket akarom itt felhozni. 

„Ezen igen nagy lejtékü (0.1-töl egész 237'3per m;lle-ig) hegyi patakok 
és vad zuhatagokra vonatkozó adatokból kitetszik, hogy Humphreys és Abbot 
képlete már nem ad a valósággal egyező sebességeket, sőt a zuhatagoknál, 
melyek sebessége legrohamosabb, az eltérés egészben véve nagyobb, mint bár-
mely más ilyféle képletnél. A különbségek átlagosan nemleges jellel birnak; 
a képlet tehát a sebességeket kicsinyre adja. Egészen csekély lejtékü vizek-
nél pedig a valónál valamivel nagyobb sebességet ad ezen képlet. A közönsé-
ges képlet, az Eytelwein-féle coéfficienssel, csekély lejtékeknél, kevés kivétellel 
szinte nagy különbségeket mutat; a sebességek a valónál többnyire jóval na-
gyobbak. Még legjobb eredményt adott Darcy et Bazin új képlete. A változ-
tatott H. és A.-féle képlet (* csak négyzetes gyökjel alatt) sokkal jobb ered-
ményeket mutatott, mint a változatlan ; de nem oly jókat mint Darcy et Bazin 
új képlete. Tán ezen észrevételek némi útmutatást szolgáltathatnának azon 
törvényre, mely szerint a képlet nagy lejtékkel folyó vizekre nézve módosí-
tandó lenne." 

„Ezen összehasonlítás hitelessége még csak attól függhet, hogy meny-
nyire tarthatnak igényt pontosságra a fentemlített vízmérések; mire nézve 
megjegyezhetjük, hogy legyenek azok akár egészen vagy csak közelítőleg 
pontosak, a különbségek oly nagyok, miszerint kétségbevonhatlan azon fő-
eredmény, hogy Humphreys et Abbot képlete nagy lejtékü folyóknál nem 
használható; hogy ugyanaz áll átalában az eddigi képletre nézve is az Eytel-
wein-féle coefticiessel; hogy azonban Darcy et Bazin képlete az igazi alapel-
ven látszik nyugodni. Tán a kísérletek, melyeket a coefficiensek meghatáro-
zására a keresztszelvények különféle minemüsége szerint tenni szükséges, csak 
még nagyobb folyókra terjesztendők ki, hogy ezen kényelmes képlet számára 
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a eoefriciensok egy használható, s minden előforduló esetre alkalmazható so-
rozatát nyerhessük." így W. R. Kutter. 

Hiány mindenesetre, hogy Ítéletet nem hozhatunk a felhozott kisérletek 
jósága felett; miután az említett mérnökök egyike sem ismerteti meg, mily 
módon végezték méréseiket, s jutottak azon eredményekhez, melyek alapján 
az összehasonlítás történt. Csak W. R. Kutter és Ganguillet világosítanak fel 
némileg erről; t. i. a vízszini sebességeket úszó fadarabokkal, a fenekieket pe-
dig vízbe dobott kövek segítségével mérték. 

A fa-uszányok ez esetbeni czélszerü használata természetes; mert Wolt 
mann-féle szárnyat ily sebes folyású patakoknál használni nem lehet; de ho-
gyan lehet azon gondolatra jönni, vízbe dobott kövek tovább hömpölygetéséböl 
a víz fenéksebosségét megmérhetni, nem értem ; hisz itt annyi körülmény bír 
befolyással, (a kövek nagyobb fajsúlya, a fenéken levő akadályok stb.) hogy 
bízvást meglehetünk győződve arról: hogy a kő nem fog a vízzel egyenlő se-
bosséggel lefelé haladni. 

Ok ezt hihetőleg érezvén is, későbben a talált legnagyobb sebességet 
megszorozván az ismeretes Darcy et Bazin féle coefüciensekkel, ezt vették 
az egész szelvény közép3cbességeül. Ily sebes folyású hegyi patakoknál tán 
az egyedüli mód, mely szerint a középsebességet nagyobb pontossággal megtud-
hatnék, az volna, hogy bukógátat (Überfall) alkalmazunk, az azon átfolyó víz-
mennyiséget kiszámítjuk, s ennek a szorgalommal mért keresztszelvénynyeli 
elosztásából határozzuk meg a középsebosséget. Igaz, hogy ez tetemesebb 
költséggel járna, de midőn a tudomány a természet törvényeinek felderítésére 
elkerülhetlenü! megkívánja, ebben takarékoskodni nem szabad. 

Lássuk mármost, létezik-e valamely törvény, mely szerint a coeftíciense 
ket, s tán a lejtékviszonynak (s) a sebességhez való arányát módosítván, ez-
által az új képleteket nagyobb lejtékü patakokra is alkalmazhatókká tenni, s 
ilyképen azokat átalánosítani lehetne'? 

Hogy az Eytelwein, de Prony stb. féle eredetileg állandó coéfticiensek 
már régóta változókul, s átalán kisebbeknek vétettek, tudjuk; s hogy ezen 
változóvá tétel által sem lett segítve a bajon, szinte ismeretes; mert úgy lát-
szik, nem v, a sebesség (Weisbach),- hanem r, a középradiustól (Humphreys és 
Abbot úgyszinte Darcy és Bazin) kell függővé tenni azokat. 

A H.& A.-féle képlet második tagjának együtthatóját (68,72, vagy arövi-
ditettnél: 8,28972) — mint a fentemlített összeállításból kitűnik — sem szabad 
már állandónak venni, ha a képlet érvényességét a hegyi patakokra kiterjesz-
teni akarjuk. Ez átalában egyenes arányban nő a lejtékviszonynyal. Ugyan-
azon lejtéknél tapasztaltatott még, hogy az együttható a vízszelvény, vagyis 
a középmélység (»•) növekedtével nagyobb lesz. Következtethetjük továbbá, 



hogy nagy folyamoknál a lejtek nagyobb befolyással van a sobességre núnt r, 
kisebb folyókuál pedig r nagyobb nyomatékkal bir mint s. 

Azon határok közt, melyek közt Humphreys és Abbot képlete érvényes 
(egész 5 pro inille lojtékig), Darcy és Bazin képlete is egészen jó, majdnem 
egyező eredményt a d ; azontúl — hegyi patakoknál — pedig jobbat; ez utóbbi te-
hát átalánosabb elveken s alapon látszik nyugodni, mig az első az említett ha 
táron belül pontosabb eredményt szolgáltat. 

A második kérdés megfejtésére, vájjon négyzetes, vagy negyedik gyök-
jel alatt kell-e állania a lejték-viszonynak, W. R. Kutter összehasonlításokat 
tett : t. i. két-két folyót, melyeknek ugyanazon (»•) középmélységük, de külön-
böző lejtékük és sebességük volt, combinatióba hozott; viszonyba helyezte a 
valódi sebességeket és a Iejték-viszony négyzetes és negyedik gyökeit (vagy-

< i 
is v: v.=\T7: V s, és \~~s-. j / s,) ; s 66 ily egybevetésből a viszonyszámokat 
rovatokba rendezte, melyekből következő tényeket olvasott ki : 

V 7 ^ 
J. Ha > —, akkor az utóbbi arányos lesz a o-ik egész 4-ik gyök-

y s, v, 
3-4 

kel a lejték-viszonyból ( \ s ) ; 
4 

1/7" v 2. ha > — , akkor közeledik ez utóbbinak aránya az 5 ik gyökhez 
-i4— v ' y « . 

a lojtékviszonyból ( V T ) ; y — v 

3. ha a^kor közeledik a sebesség aránya a 1 '/s-nyi gyök 

I 'A 
hez a lejték-viszonyból ( V s ) ; 

4 

4. ha — , akkor ez utóbbi arányos lesz a o-ik egész 2-)k gyök 

kel a lejték-viszonyból ( V s ) . 
Eszeiúnt tehát az eddig használt v = c \ r s helyett helyesebben Írnánk 

X 

v == c y »• y s • 
Miután nagy folyamoknál, mint Éjszak-Amerikában, hol csak kis lejté-

kek jönnek elő, a sebességek viszonya átlagosan arányosnak találtatott a Iej-
ték-viszony negyedik gyökével — a miből keletkezőit az új elmélet; ellenben 
pedig kisebb s középnagyságú folyóknál az leginkább a lejték-viszony négy-
zetes gyökével arányos: következik, hogy mind az új, mind a régi elmélet 
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alapos ; do átalánosságra egyik sem tarthat igényt. Egy oly képlot azonban, 
mely minden követelménynek tökéletesen mogfoleljen, még mindig csak meg-
fejtetlen feladat marad. 

Híg ezen feladat megfejtve leend — ha egyszerű s használható képlet 
felállításával egyáltalában megfejthető — az eddig mondottak után itélvc, 
bízvást használhatjuk a mostan létező képletekot, természetesen az illető meg-
felelő coefficiensckkel. 

Az eddig tárgyaltakat röviden a következő pontokba foglalhatjuk össze: 
1. Az új Humphreys és Abbot-féle képlet érvényesnek bizonyult be igen 

pontos mérések következtében, csekély lejtékü nagy folyamoknál, folyóknál, 
csatornáknál és patakoknál. 

2. P^zen képlet azonban nem használható nagy és igen nagy lejtékü fo-
lyóknál és patakoknál. 

3. Ezen használhatlanság a lejték-viszony 4-dik gyökének az egyen-
letbe való bevitelében rejlik; miután egyenlő keresztszelvényeket feltételezve, 
itt a sebességek nem mint a lojték-viszony negyedik, hanem mint második 
gyökei aránylanak egymáshoz. 

4. Az eddigi képlet: v =: c \ rs, kivévén az igen kis lejték-viszonyo-
kat, átalában használható ; coefficiensc azonban korántsom állandó, hanem na-
gyon is változó. 

5. A c coeffiieiensek a középradius (r) növekedtével nőnek, s azonkívül 
még változnak, névleg kisebb folyóknál, a meder minemüsége szerint. Egyenlő 
nagyságú keresztszelvényeknél, kis lejtékeknél közönségesen nagyobbak, mint 
nagyoknál, és viszont. 

6. Az eddigi képletek elmélete többnyire kisebb folyóknál tett vízméré-
sokböl keletkezett, hol a keresztszelvény nagysága nagyobb befolyással bír, 
mint a lejték-viszonyé ; Humphreys és Abbot új elmélete azonban egy igen 
nagy folyamon történt mérések eredménye, hol megint a lejték-viszony na-
gyobb befolyású, mint a keresztszelvény nagysága. Darcy és Bazin, és Hum-
phreys és Abbot képleteik meghatározásánál, egymással ellentétes - mondhatni 
majdnem— végsőségekből indulnak ki; mindkettő a maga nemében jó, de egybe-
olvasztásuk nem könnyű feladat. Egy átalánosan érvényes sebességi képlet-
ben nem csak a coéfíicienseknek, hanem a lejték-viszonybóli gyökök jelzői-
nek is változó nagyságoknak kellene lenniök. 

7. Egy ideig Darcy és Bazin képletei jó támaszpontot nyújtanak, ha 
coétlicienseket akarunk meghatározi; kövecses mederrel biró folyóknál azon-
ban a 4-ik osztály (közönséges földben létező medrek) coefticienseit kissé 
alább kellend majd szállítanunk. 

8. Hogy a coéfticienseknek, minden nagyságú s minemüségü keresztszel-
vényre illő, biztos és elégséges számú sorozatát nyerhessük, — mi által a fel-
adat legjobban megolnható lenne — szükséges a már meglevő minden adatok 
összegyűjtése és még számos sebességi mérés eszközlése, minden beható körül-
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mény előadásával, s a keresztszelvények alakjának s minemiiségének szorgal-
mas leírásával. 

Végül nem zárhatom be soraimat azon óhaj kifejezése nélkül, hogy ha-
zánk számos mérnökei, kik vizépítészcttel tüzetesen foglalkoznak, minél szor-
galmasabban gyűjtenék az e tárgyra vonatkozó adatokat; de no csak gyűjt-
sék, hanem kutatásaik s észloloteik eredményét közzé is tegyék. Fognának ta-
lálkozni bizonyára oly egyének is, kik az összegyűjtött halmazt rendeznék, fel-
dolgoznák, s azokból tán nagy horderejű következtetéseket fejlesztvén, az igaz-
ság kiderítésére eléggé alig méltányolható szolgálatokat tennének. 

Mily szépen lehetne felhasználni azon adatokat is, melyekről egy igon 
tisztelt tagtárs közlönyünk első kötetének első füzetében, a Vásárhelyi fellett 
mondott emlékbeszédében említést tett, az új képletek hitelességének megíté-
lésére, ha t. i. közzé volnának téve ! — Sajnos, hogy ezen kincs, melyben ho-
nunk, mint sokan nyomatékkal hirlelik, gazdagabb, mint bármely más ország, 
oly kevéssé ismeretes még önfiai előtt is. 

'Nem merem ugyan indítványozni, hogy magas kormányunk csupán ily 
czélokra költekezzék is, mert jól tudom, hogy tudományos vizsgálatokra nézvo 
a legszorosabb takarékosság rendszerét követi; de legalább vidéki közegeit, 
kiknok ily kisérlotek megtételére legtöbb alkalmuk van, buzdítaná, s tán a 
megyoi mérnököket is felszólítaná, (hisz ezek gyakran jutnak azon helyzetbe, 
hogy vízjogi perlekedésekben véleményt kell adniok, mi ritkán történhetik kellő 
alapossággal és biztossággal mélyebb kutatás s többféle vízmérések végbevi-
tele nélkül) hogy a szerzett adatok halmaza hasznosíttatván, végro kiderüljön 
a valóság, s meggyőződhessünk az igazságról a tudomány ezen ncvezotes ágá-
ban, mely úgyis több évtizedig feküdt parlagon, s csak ujabb időben keltett 
iránta a haladó kornak el nom odázható igénye — névleg a vizek hasznosítá-
sára irányuló törekvés — élénkebb érdekeltséget.*) 

*) Kételkedünk benne, hogy tüzetes megbízás és költség megaján lás nélkül, e t é r e n va-
lami nevezetes eredményhez ju tha tnánk . Efféle kísér le tek sok időt, költséget és test i fárad-
ságot vesznek igénybe ; s ha találkoznának is többen, kik ez u tóbbi t nem sa jná lnák , buz-
galmuk a két első tényező' hiányán alig ha nem megtörnék. — A mi azonban az eml í te t t Vá-
sárholyi-féle „becses anyagot" illeti : vannak még többen, kik a n n a k gyűjtésében tényleges 
részt vettek ; ezek — szövetkezve más buzgó s a kellő idővel rendelkező szaktársakkal — 
m a g u k r a vállalhatnák a kérdéses anyag rendezését, ismertetését és eredményeinek hasz-
nosítását. 

A szerkesztőség. 




