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V e g y e s e k .
1. Fairbairn William meghalt, folyó évi augusztus 18-án Gurrey grófság Farnham nevti községében, Moor-parkban, vejének nyári lakásán. — Fairbairn William, korunk egyik legjelesebb és kiválóbb mérnöke, született 1789-ik
évi február 19-én K e l s ó - b a n — Roxburg grófságban — s mint szegény szülők gyermekének egyelőre a legközönségesebb falusi iskolák tankörével Ikellett
beérnie, mialatt élénk tudvágyát és főleg természettudományok és mennyiségtan
iránti élénk hajlamát kitartó szorgalom és önképzés által sikerűit némi
részben kielégítenie. — Tizenhat éves korában mint tanoncz nyert alkalmazást
egy gépmester oldala mellett a ne\v-castle-on-Tyne-i kőszénbányáknál, hol öt
év hosszant maradt, mi közben alkalma nyilt S t e p h e n s o n György ós R e nn i e John-nal megismerkedni. Huszonegy éves korában hosszabb tartamú vándorútra indult, legelsőbben Londonba, hol Rennie-nél foglalkozást nyerhetni
remélt, mi azonban a fennálló czéh-rendszabályokba ütközve, nem sikerült, —
Visszatérve 1814-ben egy manchesteri gépgyárűzletbe lépett be mint társ, mely
állásban 16 évet töltött. E gyár legfőképen hydraulikus gépek készítésével foglalkozott, mely különlegességben nem sokára kiváló hírnévre tett szert. — Az
1831-ik év folytán Fairbairn — e térenj úgy szólva a legelső úttörők közül való
— egy kis gőzhajót épített vasból, melynek kitűnő sikere alkalmul szolgált
egy saját tulajdonát képező hajógyár megalapítására Millwall-ban, hol az első
15 év leforgása alatt nem kevesebb mint 120 vashajó készült, — mikor aztán a
gyár más tulajdonos kezébe ment át.
Fairbairn-nek a fennebbíekben röviden vázolt nagy kiterjedésű gyakorlati
tevékenysége nem gátolta őt abban, hogy tudományos kutatások és tanúlmányoknak is éljen, még pedig oly mértékben, a mint ez csak igen ritkán szokott előfordúlni. Nagyszámú önálló czikkek s különböző szaklapokban elszórva
megjelent közleményein kívül 15 nagyobb, önálló munkának szerzője.
A nagy hírű B r i t t á n i a - h í d tervezetének megállapításában is tevékeny részt vett Fairbairn elannyira, hogy Stephenson javaslataival szemben,
az ő indítványára fogadtatott el az egyszerű cső-rendszer, melylyel Stephenson
a lánczok alkalmazását is kapcsolatba akarta hozni. A vas szilárdsági-tana
egyetlen tudós- vagy technicusnak sem köszönhet annyit, mint neki s annak elveit senki annyira nem tisztázta, mozdította elő, mint ő.
Mindenféle szakegyletek benne a legbuzgóbb gyámolítóra találtak. 0 volt
a manchesteri nagy gőzkazán-társulatnak főalapítója s megszámlálhatatlan
egyesületnek tagja és részvényese. Fairbairnt már életében számos kitüntetés
érte az edinburghi és glasgowi egyetemek tudósi oklevéllel tisztelték meg s már
1857-ben a manchesteri iparműkiállltás alkalmával (melynek elnöke volt) lovagi ranggal lőn megkínálva, melyet azonban szerényen visszautasított; míg
1869-ben az ismételve fölajánlottt b á r ó i czímet és rangot elfogadta. — Csa-
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ládi életkörében is szer encsés volt Fairbairn s 1816-ban kötött házasságából
7 fiu- és 1 leány-gyermeke született.
Az osztatlan közvélemény hangosan tanúsítja, hogy Fairbairn William
nemcsak mint szakember foglalt el magas állást a tudományosság terén,
hanem úgy is mint szép jellemű ember tiszteletünkre feltétlenül méltó volt és
marad.
H. S.
2. Archáologiai expeditió ázsiai műemlékek kutatására, mely az
emberi művelődés legelső nyomainak fölkeresését P e r s i á b a n s az E u p h r a t körüli tartományokban tűzte ki czélul, készül csatlakozni a Y e n u s átmenetének észlelésére kiküldött bizottsághoz. — Ezen archáologiai expeditió
D r . A n d r e a s indítványára jött létre Kielben s költségeit a porosz kultuszminisztérium és a berlini tudományos-akadémia fogják viselni. -— Az astronomiai expeditió tagjai közül D r . S t o l z e , a Venus átmenetének fölvétele
utá n, csatlakozni fog — fényképészeti műszereivel — Dr. Andreáshoz Japánban. E két tudós egyfolytában legalább 9 hónapig foglalkozand az említett
tartományok és országok legnevezetesebb műrégészeti maradványainak felkutatása és alapos tanulmányozásával s ha a remélt leletek tudományos becse
óhajtandóvá teszi, ottmulatásukat huzamosb időre is kiterjeszteni hajlandók.
A kitűzött czél megvalósítására minden lehető segédeszközeit az új kor
technikájának fel fogják használni. Nagyobb terjedelmű feliratokat egy sajátságos vegyi készítményű papíron, valódi alakjukban és domborulataikban fognak lemásolni s úgyszólva »ín natura« Európába küldeni. A fényképezés e régészeti kutatásoknál egészen más modorban fog alkalmazást nyerni, mint az
eddigi tudományos expeditióknál történt, t. i. nem mint képmásoló, hanem felvételi műszer. — Dr. Stolze ugyanis elutazása előtt érintkezésbe lépett a
» p h o t o g r a m m e t r i a « feltalálója: Meydenbauer építőmesterrel Koblenzben, s ezen fénykép felvételi módszer minden fogásait eltanulva, birtokában van
a legújabb javítások szerint készített fényképészeti theodolithnak, melynek gyútávja 16 centiméter. -— Nem kevesebb mint 1000 darab 21 centimtr • méretű
tükörüveglapot vitt magával az expeditió, melyekből szükség szerint több is
küldetnék utánuk.
H a a szükséges költségekkel nem fog fukarkodni a német kormány, ez
úttal kiválójbecsű eredményekre számíthat a tudós világ, mely az eddigi hasonló
kísérletek s tudományos kutatások megett elmaradni nem fog.
Igen óhajtandó lenne azonban, ha a fennebbi két tudóshoz még egy
topograph, s még inkább egy szakképzett építész csatlakoznék. Mert az összehasonlító építészet, melynek számára tudományos expeditiónál bő anyag kínálkozik, meglehetős meddőn maradna, ha nincs kilátás arra, hogy a fényképi-felvételek ez irányban is kellően feldolgoztatni fognak. Egy harmadik
résztvevő tag által előállítandó több költségek szóba sem jöhetnek azon előnyök mellett, melyeket a remélhető és bizonyára ki nem maradó utazási ne-
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hézségek, sőt veszélyek legyőzése körül egy ujabb útitárs nyújtani képes
lehet.
Azon irányban is úgy látszik nem történt semmi intézkedés, hogy az
utazás közben nyert becses anyag i t t h o n r e n d r e feldolgoztassék, a nélkül,
hogy az utasok nagyon költséges munka ideje, ott a hely szinén a fényképfelvételi adatok teljes kidolgozása által huzamosabban igénybe vétetnék. Mert ha a
gyűjtött anyag felhasználásával addig akarnak várni, míg az egész gyűjteménynyel hazatérhetnek, igen könnyen megtörténhetik — s ez nem lenne az első
eset — hogy az egész becses, de részben szerfölött kényes és törékeny munkaanyag valamely utazási baleset által végkép megsemmisülvén, a fáradságos és
költséges expeditió várt eredménye teljesen koczkáztatva lenne; míg a részleges hazaküldés legrosszabb esetben ís a vívmánynak csak egyes részleteit
tenné történhető szerencsétlenségek esetére kérdésessé.
Mi itthon reméljük a legjobbat s kívánjunk ez ujabb tudományos expeditiónak kedvező szerencsét és mentől jobb sikert!
(D. B. Ztg.)
H. S.
3. A hang erejének köd általi gyengítéséről. — Tudva levő dolog,
hogy a hang ködös levegőn nem könnyen hatol át. Harang- és kürt-jelzések
nem hallatszanak oly messzire ködös, mint tiszta időben; s például a londoni
ködben a kerekek zaja szokottnál tompábban hangzik. Hasonló módon a levegőnek és gőznek nedves állapota, azoknak mozgását nehézkesebbé teszi. C l a r k
kísérletei szerint 3—4 szerte nagyobb nyomásra van szükség, hogy nyirkos gőzt valamely hengerből eltávolítsunk, mintha ugyanazon gőzmennyiség
szárazabb állapotban lenne. — Mindkét körülmény ugyanazon oknak eredménye, a mint az alábbiakból ki fog tűnni.
Míg a köd nyugvó állapotban van, vagy egyenletes lassú mozgással halad, annak csöpprészei, nehezebbek levén a levegőnél, alásülyednek és pedig
nagy vagy csekélyebb pontossággal, a szerint amint a köd esőhez hasonló
nagyobb, vagy gőz-szerű finomabb csöppekben jelenik meg. Utóbbiak
néha oly finomak, hogy mozgásuk alig észrevehető. — Azon erő, mely a ködcseppek aláhullásának ellentáll, magának a légnek dörzs- vagy feszereje, és ez
meghatározott arányban áll a csöppek felületéhez, és esési gyorsaságuk négyzetéhez. H a a csöppek kisebbednek, akkor súlyuk gyorsabb arányban csökken
mint felületük, s a gyorsaság apadása nehézségüknek ellene működvén, egyensúlyt idéz elé. — Egy hulló csepp gyorsasága egyenes arányban áll átmérőjének négyzet-gyökével.
Ha valamely edényt, mely oly nemű összetett folyadékkal, minő a köd,
van telve, mozgásba indítva, vagy mozgásban gátolva képzelünk, akkor a mozgató vagy ellentálló erő az edény falai által a benne levő folyadékra is kihat,
az őt körülzáró falak felületének közvetítéseivel.— E nyomás egyenletesen hat
az egész folyadékra; s ha ez tökéletesen egynemű lenne, akkor a hatás is egyenlően oszlanék fel egész tömegében. De a nyomás hatása csekélyebb a légre,
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mint ugyanazon tömegűvízre, minek múlhatatlan következése, hogy a vízcsöppek
is más gyorsasággal mozognak, mint a légrészek.— Ha valamely víz- és légvegyület, mozgásában bizonyos erő ellenhatása által gátolva van, ez esetben a
vízrészek, nagyobb tömöttségüknél fogva a légen áthatolnak. Ebből önként
következik, hogy ugyanazon erőnek több időre van szüksége egyenlő mértékű
mostani eredményt idézni elő ködös, mint száraz légben: mert ugyanazon időegység alatt a vízrészek nem képesek akkora mozgást végezni mint a légrészek,
tehát a lég- és vízvegyület hatályának csekélyebbnek kell lenni, mint tiszta
száraz levegőnél, és a különbözet a vízrészeknek légrészeken át nyomása által
emésztetik fel, illetőleg vétetik igénybe.
Ezen körülmény magyarázza meg azon lassúságot, nehézkességet, mely a
ködtelt levegő mozgásánál tapasztalható. — Gőzmozdonyoknál az elszálló gőz
folytonos gyorsítások és lassításoknak van kitéve, s e mozgások mindenike több
erőkifejtést kiván ködös, mint száraz időben.
Ugyanez az eset a h a n g t e r j e d é s é n é l is. A hanghullámok, midőn valamely légrétegen kell áthatolniok, elsőbben gyorsítást, azután lassítást
idéznek elő annak mozgásában s ha a levegő vízrészekkel van telítve, akkor
ezek mozgásukat későbben és nehezebben kezdik meg, mint a légrészek. A lég
tehát mellettök előre és hátra sikulván, súrlódási ellentállást idéz elő s a hanghullámok hatályát abban a mértékszerben gyöngíti, a mely mérvben előhatol.
— A vízrészek ilynemű ellentállása nem hasonszerű, illetőleg egyenlő a fénysugarak visszaverési-működésével ; ugyanis egy fényhullám hossza csekélyebb,
mint egy csöppnek vastagsága, míg egy hanghullám hossza néha ezerszerte
nagyobbb a csöpp átmérőjénél.
•Még csak az van hátra, hogy a ködcsöppek nagyságának a hanghullámok
gyöngítésére való hatását, mértékét vizsgálat alá vegyük. Az még nincs tudva >
hogy az inkább vagy kevésbbé tinóm köd mily mértékű hatással van a hang
terjedésére ; azonban annyit észlelhetünk határozottan, hogy az esőnek nincs az a gyöngítő hatása, mint a ködnek, miből hajlandók lehetnénk azon
következtetést levonni, hogy erre a ködcsöppeknek bizonyos mértékű finomsága
foly be hatályosabban. — Elméleti kisérletek nyomán kiderül, hogy a levegő
valamely mozgató, gyorsító hatásnak mindaddig kitéve marad, míg a vízcsöppek sebességük legmagasabb fokát elérik; akkor a csöppek hatálya, bizonyos
megadott idő alatt, egyenes arányban áll átmérőjük négyzet-gyökéhez. Az esési
gyorsaság maximuma, tehát az áthaladott térnek bizonyos idő alatti nagysága és az erőveszteség egyenes arányban állanak a cseppek átmérőjének négyzetgyökével. — Ha azonban a mozgás gyorsasága hirtelen változik, akkor a
csöppeknek nem marad idejük gyorsaságuk maximumát elérni, s ha az idő
nagyon rövid, ez esetben a csöppek tényleg helyt fognak állani, illetőleg mozdulatlan állapotba jutni; mely esetben hatályuk egyenes arányban áll felületük összes térfogatával, s ez azon mértékszerben növekszik, a melyen átmérőjük nagysága apad — mindig ugyananazon vízmennyiséget tételezve fel.
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Körülbelül ezen viszonyt tapasztaljuk, ha valamely hanghullámnak ködtelt légen kell áthatolni, mindaddig, míg a benne foglalt vízcsöppek bizonyos
nagyságot meghaladnak; hogyha pedig azok a hanghullám hosszához képest
nagyon kicsinyek, akkor van idejük a gyorsaság maximumát elérni.
Hatályuk tehát növekedik nagyságuk apadásának egyenes arányában
egyelőre — azután mindig kevésbbé, mig a csöppek parányiságának bizonyos
mértékbe eléretett, mire a hatás is csökkenni fog megszűnés nélkül, és itt is egyelőre lassan, azután mindig növekedő mértékszerben.
A mozgási egyenleteknek mennyiségtani teljes 'megoldása azonban nem
látszik lehetségesnek, mivel az oly alakban jelenik meg, melynek integrálása
eddigelé eszközölhető még nem volt.
Hanem mindenesetre fontosnak marad, azon eddig kellően nem méltatott
ténynek kísérletek általi kiderítése, hogy a hanghullámok bármely hosszának
a csöppek határozott nagysága felel meg, melynél a köd hatálya legföltünőbben
mutatkozik.
(The Engineer)
H. S.
A vasúti forgalom biztonsága emelésére életbeléptetemlö rendszabályok megállapítása czéljából a porosz kereskedelmi miniszter meghívása folytán Berlinben, f. é. oktober hó 29-én 49 szakértő által látogatott értekezlet
tartatott, melynek 4 napon át folytatott tárgyalásait az »Organ für die
Fortschritte des Eisenbahnwesens« legújabb — (V. és Vl-ik kettős) füzete egész
terjedelmében közli, mely közleményre felhivjuk szaktársaink figyelmét, különösen e tárgyalások azon része tekintetében, mely az eddig általánosan ós nálunk
kizárólagosan alkalmazott felépítményi rendszerre — fatalpakra szegezett
széles alapú sínekre — vonatkozik. Általánosan elösmertetett, hogy ezen rendszer a mostani nehéz mozdonyoknál és nagy sebességeknél a biztonság követelményeinek már tökéletesen meg nem felel, a mennyiben a sínek és mozdonyok
ingadozásai folytán kinyomatnak, illetőleg kihajlanak, minek következtében
egyenes pályarészeken is fordúltak elő kisikamlások, a pályának különben jókarban léte daczára. (Ilyen kisikamlás fordúlt elő néhány hónap előtt nálunk
is K.-Kápolna és Ludas közt, mely csakis a vágány kitágulásának és az ez által
fokozódott mozdonyingásoknak volt tulajdonítható). Ezen eshetőségnek elejét
veendő az értekezlet a horgas szegek helyett, a Francziaországben általánosan
használt csavar-szegek, de különösen a sínek alá fektetendő vaslemezek nagyobb
mérvű alkalmazását javasolta, mely lemezek a közbenső talpfákra nézve eddigelé
csak erősebb kanyarokban használtattak. Ez utóbbi intézkedés életbeléptetését
a vasúti és hajózási m. kir. felügyelőség is czélbavette. — Az említett értekezleten továbbá hangsúlyoztatott a tölgyfatalpak alkalmazása, fenyőfatalpak helyett,
különösen ivekben, esetleg egészen vasból álló felépítményi szerkezetek használata, (mely vas szerkezetek közül a nassai vasúton használatba vett Hilf-féle
rendszer, mely a német vasutak egyletének e részben kitűzött pályázata alkalmával megjutalmaztatott) nagyobb mérvű kísérletekre elfogadtatott. Tárgyalta-
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tott ezenfelül a túlemelkedés, az esések, valamint az egyenes vonalak és görbék
között alkalmazandó átmeneti ivek, a váltók és keresztezések szerkezetének,
biztosítására alkalmazandó jelzések sat. kérdései. Tekintettel arra, hogy a bemeneti váltók kellő biztosításának hiánya — s ennek következtében vonatoknak
helytelen vágányra bemenetele folytán — balesetek évről-évre növekedő mérvben fordúlnak elő : ezen eshetőségek meggátlása czéljából a jelezések tárgyalása alkalmával megfelelő biztonsági intézkedéseknek kötelezőleg leendő
alkalmazása határoztatott el, melyek" által a bemeneti jelzőnek az illető váltóval és az állomási irodával jelzőkészülék utján leendő oly összeköttetése állíttatik elő, hogy a bemenetre szóló jel csakis a bemeneti váltónak az érkező
vonat számára előirt helyes állása mellet adható.
S. A.

