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A negyedik fokú egyenletek feloldásában, miugyárt
első tekintettel azon nehézség tűnik elő. hogy ha azokat, a
fentebbiekben előadott módok szerint (melyeket a harmadik
foknakra alkalmazva elég részletesen és körülményesen kifejtettünk) egy fokkal alább szállítjuk, harmadik fokú egyenletet nyerendünk, melynek mint tudj ak legalább is. egy valós
(reális) gyökerének kell lenni. Mivel azonban megtörténhetik hogy a feladott negyedik fokú egyenletnek csupán képzetes gyökerei vannak, innét úgy látszik a következnék, hogy
az ilyeneknek a négy képzetes gyökereken kivül még egy
valós gyökerének is kellene lenni, tudniillik annak, a mi az
egy fokkal alább szállított egyenletbe foglaltatik, a mi pedig
látnivalóképen képtelenség.
Hanem épen azért, mivel ez látnivalóképen képtelenség, lehozatalaink pedig kifogás nélkül átalános elveken ala
MATH, ÉS TERM, KÖZL. —III..
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A MADÁR-SZÁRNY ERŐSZÉTE.
MARTIN LAJOS L. TAGTÓL.
SZÉKFOFLALÓ ÉRTEKEZÉS.
(Olv. Apr. 28-án 1862.)

A jelen előadással megindított nyomozás czélul tűzte ki
a madár azon testi részének alakzati viszonyait elvileg kielemezni, melynek repülési tehetségét csak egyedül tulajdoníthatni.
A madár szárnyai segítségével repül. E szárnyak tollakból képezvék s minden ilyen tollnak van bordája vagy ha
tetszik szára. A madárszárny felöli kérdés tehát összfíiggésben áll más két kérdés feloldásával,
A madártoll része, úgy szólván eleme a szárnynak, s
nem szenved kétséget, hogy a toll formája a szárny formájától függ.
A tollszárak azon részei a szárnynak, melyek úgy szólván a szárny csapásait magukba felveszik. Es valamint e
szárnycsapások hatásai külön-külön alkatú szárnyaknál más
és máskép fognak nyilvánulni, úgy lesz a tollszár alkata is
más és más szerkezetű ilyen külön-kiilön hatású szárnyaknál.
Nem gondolható, hogy a természet a madárszárny alkotásánál kevésbbé ügyesen járt volna el, mint más testi képzemények alkotásánál. Meg lehetünk győződve, hogy a madárszárny oly fölület szerint készült, mely madárszárny gyanánt használva minden más felülethez képest a legkedvezőbb
hatással bír.
Fölületét e legjobbhatású szárnynak nem ismerjük még,
legalább nem létezik még képlet, mely e fölület formáját számtanilag képviselné. Szükséges volna tehát e fölület formáját
mindenek előtt kikeresni, s ez feladatunk első része.
De ama fölület kitalálása a szárny felöli kérdést még el
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nem dönti. Mert gondolván magunknak ily föliiletet mértani lag szerkesztve, akkor az, kétségkívül, az úgynevezett nyílt
fölületek sorába fog tartozni, s mint olyan a végtelenig is elterjeszkedni, mely esetben a madarak szárnyai annak csak
valamelyik kiszelvényét képezik. A szárny felöli kérdésnek
második rcsze tehát azon kiszelvénynek meghatározásából
álland, mely minden más ezen a végtelenig terjedő felületből
csak kiszelhető szelvényhez képest a legügyesebben felhasználható.
Ezen a szárny fölülete, e fölület kiszelvénye s a tollszár
formájáról szóló három kérdés azonban oly vegyes, oly szoros viszonyban áll egymással, hogy az egyik a többi nélkiil
jóformán el sem dönthető; miért is mi váltakozólag hol az
egyik, hol a második, hol a harmadikkal foglalkozandunk, a
mint épen kezünkre esik.
1.
A madár szárnyát fel és alájáró ingatásba hozza, mi
mellett annak majd felső majd alsó lapja a nyugvó közegre
üt. A nyugvó közeg ellenzéke hat ennek folytán is váltakozólag a szárnynak majd alsó majd felső lapjára, s a szárny csak
úgy kaphat hatályra, ha ezen egymást felváltó s ellentétben
álló kettős ellenzék közt különbség áll fenn, és azon fölület
lesz a legjobbhatásu, melyre nézve e két ellenzék közti különbség a legnagyobb. A kívánt fölület kitalálása tehát oly
elven fenekük, mely erőszetileg nem is látszik kezelhetőnek
lenni.
Szemléljük azonban a szárny míveletét más oldalról.
Gondoljunk magunknak egy madárszárnyat oly sík által
metszve, mely a szárny forgási tengelyére merőleges; akkor a
sík a tengelyt egy pontban, a szárny fölületét pedig egy görbe
szerint fogja vágni, és valamint a szárny tengelye körül fel
és alá jár, úgy fog metszési görbénk is ama pont körül fel és
alá forogni.
Legyen tehát az 1-ső ábrában o pont az ab szárnyívnek
forgási pontja, s gondoljuk magunknak, hogy az ha helyéből
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egy mélyebben fekvő b'a' állásba lesülyed még pedig w szögi
sebességgel; akkor ezen ívnek tetszés szerinti c pontja keresztül fogja futni cd körívet, még pedig ha co sugárt r-nek
nevezzük, rw sebességgel.
Ennek folytán a görbének c pontja ct érintő szerint rw
sebességgelütaközegre.E tényállás megfordítható, s mondhatni
hogy a közeg talál ellenkező irányú ce—rw sebességgel
lökve görbénk c pontjára.
Minthogy esen lökés iránya c pontnak cf deréklöjétöl
eltér, azért szétoszlik ce sebesség cfeg egyenszög folytán cf
és cg oldalsebességekre, olyformán, hogy az utóbbiak közöl
cf sebesség a szárnyelleni nyomást gyarapítja, cg ellenben a
c-re lökő tömeget onnan a pont felé igyekszik megindítani.
Legyen előlegesen p azon erő, mely a c pontra lökő tömegben ezen cg sebességet ébresztheti.
Más részről, mivel ba görbénk c pontja o pont körül
forog, s a lökő közeg e forgatásban részt venni kényszerül,
azért az középfuterőre kap, mely azt oc sugár szerint o ponttól igyekszik eltávolítani. Legyen ch ezen erő nagysága, akkor az, mivel iránya fc deréklőtől eltér, ikhc egyenszög szerint ci és ck oldalerökre oszlik fel, oly formán, hogy ci a
szárnynyomás gyarapítására szolgál, míg ck oldalerő a lökő
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közeget c ponttól b felé igyekszik megindítani. Nevezzük ezen
cfc erőt előlegesen q-nak.
Az itt felmerülő erő és sebességviszony lehet ugyan
igen különféle. Legyen azonban a fennforgó erőviszony bár
milyen, annyi bizonyos, bogy a szárny, mozogjon a közeg az
említettük f és q erők folytán c ponttól akár a akár b pont
felé, míveletére nézve veszteségben van. Hogy tehát ezen
egyik vagy másik irány felé tartó lefolyása a közegnek meggátoltassák, azaz hogy ezen munkaveszteség megszüntessék:
szükséges, hogy az említett/* és q erők egyensúlyban legyenek
egymással, szükséges tehát hogy :
(1)
P=q
legyen.
De gc sebesség ce-nek oldalsebessége. Átmenvén most
a görbének c pontjától egy legközelebb fekvő x pontjára, s
leirván xo sugárral xy körívet, akkor az így alakuló xcy háromszög hasonló lesz ecg háromszöghöz, úgy hogy :
ec: gc: eg—xc: xy: cy minek folytán :
\ «e=:«c. — és

®

:;,

eo=ec.
— lesz.
J
xc
I
Úgy szinte álland chk és xcy egymáshoz hasonló háromszögök folytán ez arány :
eh: ck: hk=xc: cy: xy ; miből:
» ck=ch.— és
"
xc
(3)
I

hk—chkö
következik.
xc
A c pontra lökő közeg tömegét m-nek, s a szárny felületére vonatkozó sebesség- s téregységi ellenzéket f-nak nevezvén, akkor ama tömeg futereje:
V

(4)
c/i=mrw' í , és azon erő, mely m tömeget
b pont felé indítja m e g :
(5)

q=zck=mrm'> — •
xc

és amaz erő, mely ugyanazon tömegben cg sebességet ébresztheti :
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(6) . . . p—^mrm.—;
xc

miből (1) alatti egyenletünknél

mi co* — = £mroo-- : tehát:
xc
xc
(7)

— = - következik.
cy
f
De M és f a szárnynak s így a görbének minden pontjára nézve is állandó érték, látjuk tehát, hogy a görbe oly
természettel bír, hogy a tetszés szerinti c pontjára vonatkozó
xy ívnöveszték és cy sugárnöveszték közölt fenálló viszony
állandó érték. Ezen xy és cy közti viszony vagy hányados az
xcy szeglet háromszögtani érintője; s minthogy ezen hányados állandó azaz változatlan érték, innét látni, hogy maga xcy
szeglet is változatlan nagyságú. A görbe vágja tehát xo tetszés szerinti sugarát állandó szeglet alatt, miből következik,
hogy a görbe logari csigavonal.
xy végtelen kis szeglet sugáregységi ívmértekét dep-nek
nevezvén, úgy hogy xy=rd(f, és cy sugárnövesztéket dr-nek,
akkor (7) alatti egyenletünk átváltozik
rdgi —
o) egyenlette, nnbol egeszles
, ., utján:

(8).

(
]

) ; ha <p szögrendezö r 0 sugártól száíj ^ o - '

| mittatik, vagy rövidebben: <p=a log. n a t . ^ - ^
következik, mi valóban ís a logari csigavonal egyenlete.
J

Elébb a szárnyat lefelé tartó menetében szemléltük,
szemléljük most azt felfelé tartó forgása közben. Mivel ezen
esetben a görbe c pontja dc körívet ellenkező irány szerint
írja le, azért a közeg lökési dl sebessége is ellenkező irányú
lesz, mely dmls egyenszög szerint dm és ds ösztevökre oszlik szét, s minthogy dl ds deréklötöl ugyanannyival tér el,
a mennyivel eltért volt elébb ce/c-töl, következik, hogy dm és
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ds ugyanazon arányban lesznek dl-\\öz, melyben gc é s / c volt
ce-höz. Lökés után kényszerűi a közeg itt is mint elébb cd
körív kerületét követni, minek folytán a lökő tömeg középfuteröre kap, mely dp erő ds deréklötöl szinte ugyanannyival
tér el mint elébb eltért volt ch cZ-től. Ezen djj erő tehát szét fog
oszlani olyan dn és dg ösztevőkre, melyek ép úgy viszonylanak dp-hez, mint ch erő ci és ck oldaleröiliez. A sebesség és
erőviszony marad tehát változatlan, s a (2) és (3) s illetőleg a
(6) és (5) alatti egyenletek lesznek felfelé forgó szárnynál is
érvényesek, csak azon különbséggel, hogy ds és dvi sebességek s ennek folytán p erő is ellenkezőleg lépnek fel.
Lefelé vágó szárnynál egyensúlyban voltp és q erő, felemelkedő szárnynál egyenlő értelemben s irány szerint működnek. Első esetben nern folyhatott le a közeg a szárnyról,
második esetben ellöketik egyesült erővel a szárny tengelyétől. S az ily görbe szerint alakult szárny mívelete rejlik tehát
abban, hogy a fölötte lévő közeget szétoszlatja, az alatta lévőt
összetartja, összenyomja.
Kitalálván a szárny azon átmetszését, mely egy tengelyére merőlegesített sík által származtatik, igyekeznünk kellend az egész szárny fölületét kikapni. Gondoljunk magunknak e végből egy madárszárnyat több a forgatási tengelyre
merőlegesen álló, tehát egymáshoz párhuzamos sík által
metszve; akkor az e síkok által nemzett metszési görbék
szintazon úton lesznek megnyerendők, melyen eddig s elébb
jártunk el, s világos lesz, hogy e görbék mindnyájan logari
csigavonalak lesznek. Legyenek «,, n v a 3)
azon szegletek, melyek alatt e görbék saját sugarakat vágják, akkor e
szegletek adva lesznek:
tang. n—;a—" egyenlet által.
Minthogy már most mind w, mind £ a szárny-fölület valamennyi pontjára nézve csak egy értékű lehet, következik,
hogy ezen a l t «2, a 3 ,
szegletek is egyenlők egymással.
A szóban lévő metszési görbék tehát oly logari csigavonalak,
melyek mindnyájan sugarakat ugyanazon szeglet alatt vágják.
Oszvehasonlítván tehát e görbéket egymással, azt fogjuk taMATH. ÉS TERM. KÖZL. - III.
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lálni, liogy azonosak s egymást fedők, mi csak akkor lehetséges, ha a fölület e görbék egyikének tengely szerinti és bizonyos törvény alatti elmozdítása által iratik le. Ezen elmozdításnak törvénye igen különféle lehet. Vegyük az itt felmerülő váltakozások legegyszerűbbikét tekintetbe, mely beáll ha
a fölület henger-fölület. Ily fölület kétségkívül a valódi
szárnyfölületnek csak valamelyik beburkoló fölülete.
Mind a valódi, mind a beburkoló fölület egyenlete vo*
natkozhatik különféle összrendezői rendszerre. E rendszer
megválasztatása egyedül tárgyalásunk természetétől függ.
Egy kifeszítve tartott madárszárny tollazatát szemlélvén, azt tapasztalandjuk, hogy e szárny több szabályszerüleg egymás mellé rakott foszlányaik széleivel egymást
érintő tollakból áll. Azon rend és szabály, mely szerint e tollak elrendezvék, nem lehet valami véletlen vagy történetes.
Tudjuk az építészet- s legkivált a hajószerkezettanból, hogy
az építő anyag azaz a gerendázat s többi fa- és vasszerelvénynek a hajótest fölülete s belseje szerinti kiteregetése és
kiosztása nem valami közönyös. Ha már hajókra azaz vizek
felületén úszó testekre nézve tapasztalásunk által arra oktattatunk, annál több okunk van hasonlót a madárszárny — azaz
azon test alkotásánál feltétezni, melynek legfőbb kelléke a
könnyiíség, mi csak akkor érhető el, ha az építő, a test alkotó
anyag a legszélsőbb takarékossággal felhasználtatik. A tollaknak a szárny fölületébeni elrendezése tehát csak egy physikai
törvény szabta szabály kifolyása lehet, melynek kitalálása
további feladata az erőszetnek.
Azonban bár milyen legyen is a tollak elrendezése,
annyi bizonyos, liogy ezen tollak szárai magában a szárny
fölületében fekszenek, s hogy azok úgy szólván a szárny fölület ugyanannyi nemző vonalait képezik. E tollszárak testi
alkata azonban súlypontja a szárny elméletének, igyekeznünk
kell tehát a szárny fölületét oly összrendezői rendszerre vonatkoztatni, melyben az elébb említett nemző vonalak azaz a
tollszárak egyenletei a legkönyebben előállíthatók. Ilyen
rendszer a következő:
Legyen a 2-dik idomban xo egy zov síkra merölegesített
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egyenes, legyen továbbá qpv egy 20?; síkban fekvő logari csigavonal, melynek göncze 0 pont. Ha ezen zov sík xo szerint
úgy fel és alá tolatik, hogy a csigavonal göncze mindig xo
egyenesben marad s a sík e vonalra mindig merőleges: akkor
ha zo egyenes zox síkot, ov egyenes vox síkot leírja, a görbe
maga yuvpqq'y fölületet irandja le, mely tehát a valódi szárnyfölületnek csak beburkoló fölülete.
qpv görbének egyenlete mint tudjuk ez :
<p= a log. nat í - j ; nevezvén q és p pontok sugár- és
szögrendezöit r,, r, és cp„
valamint a po és qo közti poq
szeglet ívmértékét i/i-nck. akkor :
9 . » 1

és <p,=a. l Q ) ;

de (p„ szögrendező y szeglettel nagyobb <p, szögrendezőnél,
azaz:
tehát i^=qp„—qp, avagy;
«/)=a.l( — ) —a.l ( — ) miből még:
Vr„ S
Vi'flX
y = a log. nat. I
következik. Mely
Vri /
letben aztán «> változható qo sugárra vonatkozik.
13*

egyen-
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Átmenvén ennekután a zov síktól egy másik zo tengelyen
keresztül fektetett zou síkra, mely von szeglettel tér el zov sík
fekvésétől, akkor e sík qpuyq' felületet qmu görbe szerint
fogja vágni.
Válaszszuk e görbe kerületén m pontot, húzzuk mo sugarat, nvp-t merőlegesen zov síkra, mk és pn merőlegesen J.VV
síkra; akkor oprn épszögü háromszög folytán :
urni=priil-f-op"=nk~-\-opi
Most om sugarat r-nek, vou szeglet ívmértékét
nevezvén, leend:

é-nak

kn=on.tang.s
onz=op. sin.t^rrr, t sint/)
pn=opxos.ili—vncos%p
fen=rnsin^.tg«,

és mivel:

<m2=zrik2-\-pni-\-oril
2

3

következik :

sin ^tgV|-r u cos'^--|-r n 2 8Ín 2 yavagy:

r =r,
2

és ezek folytán:

a

3

r =r u sin í y>tg 2 s-|-r„ ? azaz:
r 4 =r u 2 (sin' i vitg ; i 6-|-l) miből aztán:
r=:r,, l^l-|-sin*yitg a í.
Ezen egyenletben r u sugár qpv görbére vonatkozik,
melynek egyenlete:
V ~ a . l o g . n a t \ — ) , minek folytán megfordítva:
Vr, /

t
a

r n = r t e , minek nyomán utolsó egyenletünk :
V
r = r 1 e ' V 1 - j - s i n V g ^ egyenletté alakúi.
S ez aztán azon összrendezői rendszer s a fölület azon
egyenlete, melyből egy a tollszár irányában eső nemző görbének egyenlete legkönnyebben leszármaztatható. Helyettezvén t. i. s változható helyébe bármilyen állandó értéket, akkor afölület egyenlete átmegy egyik nemző vonalának egyenletébe.

