
I S M E R T E T É S E K . 

1 . 

A folyó sodra alatt leyő vízmélység és ágyának helyzet-
rajzi alakja közötti összefüggés. 

Az „Annales des ponts et chaussées" után. 

Oly folyóknál, melyeknek medre könnyen elmosható anyagból áll, s fő-
leg, ha azokat még hajózhatókká is kell tennünk, nagy fontosságú egy ilyféle 
viszonynak fölfedezése, s meghatározása. Ennélfogva közlendőnek vélem, rövid 
kivonatban, Fargue franczia mérnöknek, az e tárgyra vonatkozó, és az „ Anna-
les des ponts et chaussées" 1868-iki évfolyamában megjelent, érdemteljes dol-
gozatát, mely, ha tán nem mondható is még egészen tökéletes és kimerítőnek, 
legalább útmutatásul szolgálhat a további tudományos kutatásokra, s ébresz-
tésül ebbeli kísérletek tételére. 

/ 

Általánosan tudva levő dolog, hogy kanyarulatokban a víz-sodra a homo-
rú (concave) part felé húzódik, hogy annak vízmélysége a kanyarodás na-
gyobbodásával növekszik, s hogy sekélyesség (Barrung) ott képződik, hol a fo-
lyó kanyarulata ellenkező hajlatú vonalba*) megy á t : közel fekszik tehát azon 
eszme, vájjon nem létezik-e, s nem volna e feltalálható, egy bizonyos viszony 
a folyó ágyának sodra irányában vezetett hossz-szelvénye, és menetének hely-
zetrajzi alakja közt ? Főleg érdekes és hasznos lenne annak meghatározása 
azon kérdés megfejtésére, mily alaprajzi alakot kellene egy folyónak adni, 
hogy a víz-sodrának hossz-szelvénye akként alakuljon, miként az a hajózás 
szükségleteinek leginkább megfelel; egyszerűen mondva, hegy medre a hajóz-
hatásra minél alkalmasbbá váljék. 

*) Leginkább pedig ott, hol a folyó szorulatból t águ l a tba lép, azaz, hol medre elszéle-
sedik. A gzerk. 
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E czélra, Fargue értekezése szerint a Garonne folyónak Gironde és Bar-
sac helységek közt fekvő 22. kilométer — 1 kilométer = 5 2 7 '/* bécsi öl — 
hosszú, s majdnem mindenütt szabályos partokkal biró, 170 — 190 méter egyen-
letes szélességű, szakasza vétetett vizsgálat alá. A folyónak ezen részében 
egyenes vonal nem létezik, s egész hosszában 17, a parti viszonyokhoz legin-
kább hozzásimuló hajlatra osztatott, melyek mindnyájan másodfokú parabo-
lákul valának tekinthetők, s melyeknek minden pontjára nézve létezik tehát 
egy határozott, kilométerekben kifejezhető, félmérő=p. Az egység, elosztva a 
félmérővel, a görbülés mértékéül vétetik fel, s egyszerűen kanyarodásnak 

^ "j neveztetik. A folyó hosszai mint abscisaák, s a hozzátartozó görbülé-

sek(?)mint ordináták fölrakatván, az ezek végpontjait összekötő vonal a k a -
n y a r u l a t g ö r b é j é n e k neveztetik. 

A kanyarulatok görbéjének összehasonlításából, azon görbével, melyet 
kis vízszín alkalmával a víz-sodra alatt levő mélységek képeznek, következő 
viszonyok derülnek k i : 

1) A folyó alaprajzi kanyargása minden átmenetének, egyik irányú haj-
latból a másikba, egy legsekélyebb hely felel meg a víz-sodra alatt. 

2) A folyó alaprajzi kanyarai minden csúcsának a víz-sodrában egy leg-
nagyobb vízmélység felel meg. 

3) A legnagyobb vízmélység annál tetemesebb, minél élesebb a hajlás 
az alaprajzi kanyarok csúcsában. 

Megemlítendő azonban, hogy a legsekélyebb s legmélyebb helyek, hely-
zetileg nem esnek össze a folyó kanyarainak átmeneti, illetőleg csúcspontjai-
val ; hanem a jelen példában a legsekélyebb hely átlagosan 252 8 méterrel 
alább esett a folyó mentében, mint az alaprajzi kanyarulat átmeneti pont ja ; a 
legmélyebb hely pedig 307"6 méterrel alább mint a csúcspont. Megjegyzendő 
továbbá, hogy a sekélyesség megfelel, nem csak azon helynek, hol egyik kanyar 
átmegy az ellenkező hajlású másikba : hanem ott is, hol átmenet van egy ugyan-
azon hajlású kanyarulatba, úgy hogy a helyzetrajz minden lassúbb görbülésé-
nek egy sekély hely felel meg. 

A legnagyobb mélyedések mélységére nézve, mely annál nagyobb, minél 
élesebb a hajlás az alaprajzi kanyar csiicsán, a Garonne folyó fentemlített vizs-
gálat alá vetett részén, következő törvény találtatott: 

C = 0 ' 0 3 0-23H*-\-0-18 R-0*76 (1) 
hol II a víz mélységét méterekben, C pedig a görbüléat a csúcson, vagyis az 

egységet osztva a csúcs görbülési félmérőjével jelenti. 

Továbbá a víz-sodrában levő átlagos vizmélység=/í, és az átlagos, egy 
kanyarulatnak két végpontja által határozott görbülés (c,) között következő 
viszony létezik: 

h,=v-j ( i + V ^ + i T T i ^ ) . . . .(2) 
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hol még megjegyzendő, hogy egy kanyarulatnak átlagos görbiüése megtalál-
tatik, ha azon (a) szöget, melyet a kanyarulat két végpontjain át húzott fél-
mérők egymással képeznek, a kanyarulat (/) hosszával elosztjuk, vagyis « 

C'=l • 
Az előadott törvények a legnagyobb (C) és az átlagos (c,) mélységekre 

nézve csak addig érvényesek, míg a kanyarulat hossza nem kevesebb mint 

926™', és nem több mint 1671™'. Rövidebb és hosszabb kanyarulatokra nézve 

mint a legnagyobb, az átlagos vízmélység a kiszámítottnál kisebb lesz, mi-
ből következik, hogy a hajózási út lehetőleg legnagyobb mélységének elérésé-
re tanácsos, az egyes kanyarulatokat sem rövidre, sem pedig igen hosszúra 
nem venni, hanem az egyes helyzetrajzi kanyarulatok hosszát bizonyos határok 
között tartani, melyeket minden egyes folyóra nézve előbb megke l l határozni. 

A víz sodra alatt levő mélység folyton növekszik, a mint a helyzetrajzi 
kanyarok hajlása élesebb, s fogy, a mint ez enyhébb lesz, és pedig ezen mé-
lyedése vagy sekélyedése a folyó medrének, a következő törvényhez látszik 
kötve lenni: 

dc . . -rjlh , . . jdhY . 
— r = U - O O 0 1 f > 5 : V + l l - 4 -7- ( 3 ) 
ds ds \dsl 

dc 
hol ^ a kanyarodási görbe geometriai érintője által képezett szög trigon. 

dh , érintőjét, — pedig a folyó hossz-szelvényi görbéje geom. érintőjének trigon. 
tangensét jelenti. A kanyarodás hirtelen változásainak megfelelnek épen ily hir-
telen változásai a mélységnek. 

Ezen törvények, melyek a Garonne folyón valóban létező viszonyokból 
vezettettek le, tán érvényesek más folyókra nézve is, melyek könnyen elmos-
ható anyagból álló mederfenékkel bírnak, csak más coefficienseket kellend 
majdan nyerniök, melyek változnak az elfolyó vízmennyiség nagysága, to-
vábbá azon arány szerint, a mint ezen víztömeg az év egyes szakaira eloszlik, a 
folyó hossz-szelvénye, és a folyó ágyában levő kövecsek nagysága szerint. Ha 
pedig meghatározvák a fentebbi coefficiensek egy bizonyos folyóra nézve, ak-
kor az említett törvények módot szolgáltatnak, miként lehessen a folyó ágya 
hossz-szelvényéből, menetének helyzetrajzi alakját, a körülményeknek és kívá-
nalmaknak megfelelőleg meghatározni, és viszont. 

Az említett dolgozat második fejezetében kimutattatik továbbá, miszerint 
az alaprajz kanyarodási görbéjének egyenesbe kell átmennie, hogy a víz-sodra 
alatt levő meder hossz-szelvénye is egyenes legyen, és hogy azon görbe, mely-
nek egyenes kanyarodási görbe felel meg, tekercsvonal (spirális). Ha a folyó 
ágyának hossz-szelvénye görbe vonal, és az egy leginkább hozzá simuló tört 
egyenesekből álló vonallá változtatik át, akkor minden egyes darab egyenes-
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nek, egy hozzátartozó spirális fog megfelelni a folyó menetének alaprajzában ; 
mindezen spirális darabok átmeneti pontjaikon közös érintővel, és közös ka-
nyarodási felmérővel birandnak, érintésük tehát másodfokú. Ezen elméletből 
kitűnik, miszerint a folyó ágya alaprajzát oly görbékből kell képezni, melyek 
minden ponton másodfokulag érintkeznek, hogy a víz-sodra alatti mélységek 
ne mutassanak hirtelen ugró átmeneti változásokat. Még általánosabban kide-
rül, hogy, ha a víz-sodra alatti hosszlejték ra-dik fokú görbékből áll, a folyó 
alaprajzi vonalának oly görbékből kell állania, melyek érintekezései (>t-{-2)-ik 
fokuak. A kör-és egyenes vonal tehát, a kanyarulat alaprajzából kiküszöbö-
lendők, ha azt akarjuk, hogy a vízmélységek ne mutassanak hirtelen válto-
zásokat. 

Még mindig tág határok közt választhatjuk tehát a görbéket, melyek-
ből egy folyó menetét alkothatjuk ; csak másodfokulag folytonos legyen az 
alapvonal, az egyes görbék pedig se kelleténél rövidebbek, se hosszabbak ne 
legyenek. A czikkiró egyébként azon folyó-menetet tar t ja legjobbnak, mely-
nél a folytonosság (continuitás) legtökéletesebb. 0 ugyanis a Garonne folyó 
egy részének, mely közvetlen a fent említett vizsgált szakaszhoz csatlakozik, 
szándékolt szabályozása czéljából, egy különös görbét szerkesztett, melynek 
kanyarodási görbéje sinusoida, s melyet ezért „bisinusoidáa-nak nevezett el. 

Különben elégségesnek látszik, lia az alaprajzot görbékből alkotjuk 
úgy, hogy egész menetében folytonosság mutatkozzék ; azután a csúcsokon 
levő hajtásokból (1) egyenlet szerint a legnagyobb mélyedéseket, s (3) szerint 
a legcsekélyebb helyeken levő mélységeket kiszámítjuk, s ha az látszanék, hogy 
ez utóbbiak a hajózás szükségleteinek megfelelőleg veendő mélységgel nem 
bírnának, akkor az alaprajzi görbének élesebb hajlásokat fognánk adni. 

Az eddigi elméletek és eredmények csak egyenletes szélességű folyónál 
tett kísérletekből hozattak le ; hogy pedig a szélességnek nagy befolyása le-
het a víz-sodra alatti mélységekre, a szerző figyelmet sem kerülte el, s ö taná-
csolja is a sekély helyeken a folyó medrének szűkítését, mi csak kedvező ha-
tással lehet azok mélyedésére. 

Kívánatos lenne más folyókon is ilyféle észleléseket tenni, a meder szé-
lességének tekintetbe vételével, a Garoune-on talált törvények tágítására s 
megerősítésére. Minden esetben pedig Fargue ezen dolgozata által megtéte-
tett az első lépés a folyó szabályozási munkálatoknak ú j irányú tudományos 
felfogására. T. J . 




