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Azon igazságok közé , melyeket az újabb kor felfedezett s tudományosan megalapított, tartozik azon elv is, hogy
mialatt az anyag terén körfolyam uralkodik, a szellemi élet
a mindig előre haladó fejlődés törvényét követi. Ez utóbbiban nincs elmaradás, s minden megállapodás is csak látszólagos, s valódilag nem egyéb, mint az ereik összpontulása,
melynek következménye rendesen új ós rögtöni lendület a
haladás véghetetlen pályáján. A történet mutatja, hogy ha
egyesek vagy egész népek is a mivelödés körén kivül maradnak i s , az összes emberi nem általában véve mégis folyvást
halad előre a tökéletesedés azon végczélja felé, a mely minden
elért fokkal mindig magasabbra száll.
Ha pedig a szellemi élet ezen fejlődését tekintjük, a
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1.
A víziellenállás elmélete azon eröszeti kérdések egyike
melyekkel az elemző mennyiségtan már feltalálása óta ugyan,
de majdnem sikertelenül foglalkozik. A dolog nehézsége, úgy
látszik, serkentette a mathematikusokat; mert ha a viziellenállásról tárgyaló munkákat össze olvassuk, úgy azok számát jó
kora nagynak fogjuk találni. Ezen munkák liosszu során végig tekintvén, azt tapasztaljuk, hogy ők a víziellenállás elméletét legkivált két úton akarják kifejteni, t. i. vagy a tiszta elmélet, vagy a tiszta gyakorlat útján. Nem tagadhatni ugyan,
hogy mind a kettőn sok szép és hasznos találtatott, de a természet tüneményeivel öszhangzó elmélettel még se szolgálnak.
A víz minden úszó testnek bizonyos erővel áll ellen.
E mellett négy esetet kell meg különböztetnünk. Lehet t. i. hogy
mind a test mind a víz nyugalomban van; lehet megint, hogy
a nyugvó test mozgásban levő vízben úszik; lehet ismét, hogy
a mozgásban levő test nyugvó vízben úszik; s lehet végre,
hogy mind a kettő külön-külön mozgásban vesz részt. Az első esetben a víz ellenállása csak azon nyugtani nyomásból álland, melyet a víz a test fölületére gyakorol. Ezen ellenállás
a test fölülete szerint úgy van eloszolva, hogy az azonegy vízszintes síkban fekvő pontokra egyenlő deréklő nyomások esnek. A többi három esetben pedig a víz ellenállása ama víznyugtani nyomáson kivül még egy a test fölülete szerint fejlődő vízerőszeti nyomásból álland. Mind a négy esetről egyszerre szólni sok volna ; elég ha e négy eset egyikéről és pédig
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arról értekezünk, ha egy úszó test nyugvó vízben valamerre
futásnak ered.
Newton (1687), Parent (1704) és Euler (1749) a vízi
ellenállás elméletének kifejtésénél a lökés eszméjéből indultak
ki. Úgy látszik, hogy mind a hárman tévedésben vannak,
g hogy elméletük oly idegenszerű elven alapúi, melyből vizellenállási elmélet soha ki nem fejthető. Hiszen tudjuk, hogy
minden lökésnél három időmozzanatot kell megkülönböztetnünk: t. i. a lökés-előttit, a lökés-alattit és a lökés-utánit. Lökés
előtt a két lökő test egymással érintkezésben lehet ugyan, de
egyéb összeköttetés, melynél fogva egymásra befolyással lehetnének, köztök nem létezik. Már pedig ha egy úszó testet s az azt
körülvevő vizet nézzük, úgy senki sem fogja tagadhatni, hogy e
kettő között már akkor is összefüggés volt, mikor az úszó test
még nyugalomban volt. Ha tehát a test útnak ered, úgy az a vízre ugyan hatni fog, de ezen hatás lökés nem lehet; mert nincs
olyan a lökést megelőző pillanat, melyben test és víz között sem
miféle viszony fen nem állana. Az úszó test ha nyugszik is, a vele határos vízzel vízeröszeti viszonyban áll, mely, ha amaz haladni kezd, a folytonosság s nem a múlékony lökés törvénye szerint
változik meg; a víziellenállás tehát nem lökésben, hanem a
nyugváskor fenálló vízeröszeti viszonyok mozgás közben beálló megváltoztatásában keresendő, mely viszonyváltozat mindaddig tart, a meddig csak a test mozgásban mt.rad.
Minden nyugvó vízben úszó testnél, ha valamerre haladni kezd, tapasztalhatni, hogy a víz a haladó test előtt szétválván annak két széle felé szétfolyj a test háta megett pedig bizonyos törvény szerint ismét összefolyni igyekszik. Nem tagadhatni most, hogy a víziellenállás fejlődése ezen szét- és öszfolyási tünemények miképi alakulásával szoros összefüggésben
van; s úgy látszik, hogy a vízi ellenállás elmélete helyesen
csak úgy megfejthető, ha ezen szét- és öszfolyási tüneményekből indúlunk ki. Kísértsük meg tehát a vízi ellenállást ama szétés öszfolyási tüneményekből lehozni.
Ily nézetből indúlván ki, világos, hogy a végrehajtandó
fejtemények a víz ellenállását két oldalról veszik fel. Először is azon körülmények fognak megvizsgáltatni, melyek beállanak, midőn a haladó test az útjában levő vizet kitérésre
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kényszeríti; — azután azok fognak tekintetbe vétetni, melyek
a test megetti vízben észlelhetők, a midőn az, magára hagyatván ismét egyesülni s természetszerű helyzetét visszanyerni
igyekszik. Értekezésem tehát két részre fog oszlani, melyek
elsejében mindig csak a test homlokát, másodikában pedig
csak a hátát szemléljük.
A. testek igen különböző alakúak, s a víz minden külön
alakú testnek különbözöleg áll ellen; honnét látható, hogy tárgyalásunknak elég nagy tere van. Hogy e tágas téren sikeresen haladhassunk, szükséges, hogy a végrehajtandó nyomozásokat tervszerüleg rendezzük. E végből is eleve az épszegletes négy oldalú hasábot fogjuk tekinteni. Ezen hasábot azután
külön-külön fekvésű síkok által fogjuk vágni. Ismervén a víz
ellenállását egy ilyen vagy épszögü vagy ferdén vágott hasábra, könnyű lesz azután akármely más testre általmenni. Mert ha
valamely testalkat forogna szóban, úgy azt kellőleg választott
vízszintes síkok által vízszintes szelvényekre oszthatjuk; ha
azután ezen szelvényeket ismét kellőleg választott s a haladási
irányhoz egyközüleg gondolt függélyes síkok által vágjuk,
úgy az egész test vízszintesen fekvő 4 oldalú hasábokra fog osztatni. Ha most ezen hasábok egyikét szemléljük , úgy annak
homlok- és hátföliilete az egész test homlokának vagy hátának egy kis területkéjét, s az arra eső viziellenállás az egész
testre ható összes ellenállásnak egy kis részét fogja képezni;
úgy hogy azután, ha az ezen hasábokra cső vízi ellenállások
öszvegét veszszük, az egész testre ható ellenállás kikerül.
1. Idom.
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Hogy az ez úton kifejtendő elméletet néhány általános
vonással előállítsuk, legyen az 1-sö idomban ACDEFG az yo
szerint haladó és MNPQ színvonalig vízben merülő hasáb. Ha e
hasábot egy időre futtában megállítjuk, akkor a víz maga is
nem sokára egyensúlyba jönne, ily viszony alatt még csak
nyugtani nyomást gyakorolván a homlokra. Tekintetbe vévén
a homlok valamelyik például u pontját, úgy a víz erre is fog
hatni; s a nyomás nagysága su oszlop magasságával lesz
aránylagos. Ha t. i. u pont körül egy df területű kis részt a
homlokban kiszabunk, és u pontnak függélyes távolságát MN
színvonaltól ft-nak, s a víz sűrűségét y-nak nevezzük, akkor
yhdf a víznek nyugtani nyomása ezen kis térre; ha azután a homlok egyes téreleméről az egész homlokra általmegyünk, akkor
yfhdf=N az egész homlokra eső nyomás.
Tekintetbe vévén azután GFEH hátfölületben v pontot,
akkor a víz erre is, és hasonlag qv oszlophoz aránylagosan fog
nyomni; s ha v pont körül ismét egy df területű részt kiszabunk s vq oszlopot /«, jelöljük, akkor
y\df a víznek nyomása ezen kis térre; s ha megint az
egyes elemről az egész hátra általmegyünk, lesz
yfhídf=Ni
az egész hátra eső nyomás. Tudjuk most,
hogy nyugtani okoknál fogva :
N = N y és hogy e két nyomás ellenkező irányú lévén
egymást megsemmisíti.
Ha ezek után a test ismét útnak ered, akkor a víznek
nyugtani nyomásán kiviil még más erők is fognak a testre
hatni, melyek a nyugváskor fenállott vízerőszeti viszonyokat megváltoztatják. Vegyük ismét u és v pontokat tekintetbe. Az elsőre a még nyugvó s a homlokba ütköző víz a h oszlopnyi nyugtani nyomáson kivül most még azon erővel fognyomni, melylyel a vízelem a kitérésnek ellent áll. Ezen ellenállás különfélekép, a többi közt egy vízi oszlop nyomásával
is mérhető; legyen k ezen oszlop magassága, akkor
yhdf-\-ykdf az u pontra ható nyomás; s ha ismét az egész
homlokra átmegyünk, lesz
yfhdfA^yfkdf azon összes nyomás, melyet a víz mozgás
közben a homlokra gyakorol. — A második v pontra nézve
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figyelembe veendő, hogy GFEH hátfólület most a vízre nem
nyom, hanem inkább az elöl visszahúzza magát. A víz, hogy
a maga és a hátfölület között megnyíló üres tért elfoglalhassa, magától mozgásba jön. A nyugvó víztömeg azonban
csak nyugtani nyomásának rovására jöhet magától mozgásba.
Ha tehát a v pont alatti vízelem, nyugváskor, egy hí oszlopnyi
nyomás-erővel azaz h, oszlopnyi feszerővel bírt, bizonyos,
hogy az, ha magától mozgásba jött, azután csak egy /í,-nél
kisebb feszerővel fog bírni. Legyen kl azon oszlop, melylyel
h, feszereje fogy, akkor lesz :
/(,—fej azon oszlop magassága, melylyel a hátvíz v pontra nyom, következőleg :
y(h]—kt )df a hátvíz nyomása a v pontban gondolt df területre, és
yf(hj—k^df azon nyomás az egész hátra.
Az ekként kitalált két nyomás ellenkező irányban hat.
Ha tehát különbségöket veszszük, azon erő nyeretik, melylyel
a víz a test haladásának ellentáll. s lesz tehát a víz ellenállása:
E=yf(h-\-k)df——k{)d,f,
mely kitétel most még
így is írható :
7 ? = r [ r f h d f — y f h x d f \ - { - \ y / ( k - ^ k ^ ) d f ] . És miután a fenebbiek szerint •j'fhdf=yfhldf következik :
(1.) . ; . .
E=rJhJ/+rfk1df=y[fkdf^-fkldf]
A vízi ellenállás kifejtése tehát két egészelés végrehajtásától függ, melyeknek egyike a test homlokára, másika pedig annak hátára vonatkozik. Figyelembe veendő e mellett,
hogy az ellenállás, miután a víznek nyugtani nyomása a képletből egészen kiesett, ezen nyugtani nyomástól egészen független ; mely okból tehát ezután a víznek nyugtani nyomását
tekintet nélkül hagyhatjuk. A képletet újra tekintvén, észre
venni végre, hogy az összeadandó fkdfés
df egészletekben
k és ky oszlopok szerepelnek, melyek közöl az egyik a test
homlokában fejlődő feszerő szaporítást, másika pedig a test
hátában fejlődő feszerő csökkenést jelenti; s látni, hogy a vízi
ellenállás ismeretes, mihelyt egyrészről a homlokbeli feszeröporítást s másrészről a hátbeli feszerő-csökkenést kinyertük
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Hogy az előbbi egészletekct egymás után kinyerjük, vegyük először a hasáb homlokrészét tekintetbe. Világos, hogy
ABCD homlokfölület az 1-sö idomban yo haladási iránytól valamely szeglettel fog elhajlani; legyen az elhajlási szeglet először épszeglet. AB homlokélt 0 pontban felezvén, fektessünk rá
0 ponton keresztül yoz függélyes síkot; akkor ez nem csak a hasábot, hanem a homlok felé siető víztömeget is felezni fogja, úgy
hogy OBDZ homlokrészre épen annyi víz fog találni mint
OACZ-re. Kétséget nem szenved most, hogy ezen ZOB és ZOAra találó víztömegek a test haladásával tökéletesen egyenlő vízerőszeti viszonyok alá kerülnek, minek folytán a víz mozgása
a test homloka előtt zo függélyesre nézve öszméretes lesz; úgy
hogy annak kitudására elégséges ha csak az egyik, például az
AOZ homlokfél előtti víznek mozgását vizsgáljuk.
Mindenek előtt a víznek a mozgó test homlokában fejlesztett
nyomása egy különös sajátságára kell figyelemmel lennünk.
Válaszszuk e végből mn függélyest a homlokban, akkor a víz
ezen függélyesnek valamennyi pontjára nyomni fog. Szemléljük e nyomásokat két külön esetben. Legyen a test egyszer
nyugalomban; ez esetben a víz az mn függélyes pontjaira víz
nyugtanilag fog nyomni, úgy hogy pl. az a pont egy ma oszlopnyi, — a b pont egy ml oszlopnyi, az n pont pedig egy mn
oszlopnyi nyomást szenved, s látnivaló képen az mn függélyes
pontjai igen különböző nyomásokat szenvednek, melyek a sem
mitől egész mn-ig változnak. — Ha ezután megint a testet
mozgás közben szemléljük, úgy bizonyos, hogy a víz azokat
az előbbi nyugtani nyomásokon kivül még valamely vízerőszeti nyomással is nyomni fogja. Ezen vízerőszeti nyomás csak
a test haladási sebességétől függ, s minthogy az mn függélyes valamennyi pontja ugyanazon sebességgel halad, látni való, hogy
a víz ezen wm-nek mindenik pontjában ugyanazon vízerőszeti
nyomást fejleszt. A test haladásából keletkező vízerőszeti nyomás tehát, a nyugváskor fenálló nyugtani nyomástól annyiban különböző, hogy amaz minden azonegy függélyesben fekvő pontra nézve egyenlő, emez pedig a pontok merülési mélységével változik.

90

MARTIN LAJOS.

Ismervén ekkép a vízeröszeti nyomást a homlok függélyeseiben, ugyanazt a homlok vízszinteseire nézve is keresni fogjuk. Szemléljük e végből a homloknak egy tetszés szerinti pl. pq vízszintesét. Miután ezen pq pontjai a homlokkal
együtt egyenlösebesen haladnak, így a pt szerint sorozott vízelemek is a pt-re mindenütt egyenlő nagy vízeröszeti nyomást
igyekeznek gyakorolni; legyen k ezen egyenletes nyomás. Ha
most ezen p-töl í-ig érő elemek közöl egyet pl. az a pontban
idözőt szemléljük, úgy ez, a homlok a pontjára a víznyugtani ma oszlopon kívül még k oszloppal nyom. De ha ezen a-bani
elem a test homlokátfc-val^nyomja, akkor következetesen ezen
elem a mellette levő vízelemekre is ugyanazon k oszlopnyi nyomást fogja gyakorolni; látjuk tehát, hogy ezen elem nem csak
a homlokot, hanem a mellette álló két határos elemet is, melyek
egyike a-tól í-felé, másika pedig a-tól p-felé fekszik, ugyanazon
k oszloppal nyomja. A mi most a pí-nek a pontjára nézve áll
az többi pontjaira nézve is állani fog; miből kitetszik, hogy
a í-tölp-ig terjedő elemek ama A-val nem csak a homlokot, ha
nem váltakozólag egymást is nyomják, úgy hogy ezen pt elemsorozat egy magával egyensúlyban álló sort képez.
Ha most t ponttól kezdve tp egyenes szerint jo-felé haladván ez utóbbi ponton túl megyünk : akkor a í-től p-ig ter
edő elemeken kivül még másokra is akadunk. Ezen pt soron
belül álló elemek a p ponton túl állókkal, miután egyaránt ma
nyugtani vízi oszlop alatt fekszenek , egyenlő nagy nyugtani
nyomással fognak ugyan bírni: de minthogy a p ponton túl
levők a test homlokára nem találnak, így k vízeröszeti oszlop
nyomással nem bírhatnak, s következik, liogy ezek a pt soron
belül levőkkel egyensúlyban nein lehetnek. Mely okból tehát a
nagyobb nyomású pt sor í-től p-felé folyni igyekszik. — A mi
most a homloknak tp vízszinteséről áll, ugyanaz a homloknak
valamennyi vízszinteséről állani fog; látjuk tehát, hogy a
homlokvíz vízeröszeti túlnyomásánál fogva a homlok ZO közepétől annak széle felé tart. E mellett figyelembe veendő, hogy
az egyes vízi elem csak vízszintes irányban mozoghat.
Ha ezek után ismét mn függélyest tekintjük; akkor az ezen
függélyes szerint álló vízelemekröl, mintán egészen egyenlő
vízeröszeti viszonyok alatt vannak, állíthatjuk, hogy mozgalmi
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viszonyaik is tökéletesen egyenlők lesznek. Ebből következtethetni továbbá, hogy az mn függélyes elé eső vízelemek párhuzamos irányokban és egyenlő sebességekkel mozognak;
úgy hogy ezen ?>&-től n-ig leérő elemoszlop függélyes állását a
mozgás minden pillanatában megtartja, úgy hogy az oszlop
egyközü helyzetek szerint halad. Miután már tudjuk, hogy a
homlokvíz függélyes elem-oszlopai függélyes helyzeteik fentartásával haladnak : belátható , hogy egy ilyen elem-oszlop haladása ismeretes, mihelyt egyik elemének a haladását
ismerjük. Hogy tehát ilyen oszlop mozgását kitudhassuk, nem
szükséges, hogy az egész homlokot tekintsük, elég ha annak
csak valamelyik vízszintesét szemléljük. Mely okból ennek
utána az egész homloknak csak valamelyik vízszinteséről fogunk szólni.
Legyen most rpqs (a 2. idomban)
a szóban lévő hasáb egyik vízszintes
metszése, é s p j az yo irányban c sebességgel haladó homlokvonal, melynek
közepe o-ba esik. Tudván, hogy az otól p-ig terjedő homlokvíz ugyanazon
vízerőszeti és mozgalmi viszonyokkal
bír, mint az o-tól q-ig érő; válaszszuk
ajoo homlokrészben m és n pontokat,
melyek o ponttól omz=x és on=xl távolságban vannak. Bizonyos most, hogy haladáskor ezen egyszer o-tól wi-ig, s másszor o-tól ?i-ig terjedő om és on homlokokra bizonyos vízmennyiségek találnak; legyenek Fés V1 az
azokra egyidejűleg találó víztömegek. Ezen tömegek egyenlő
sebességgel találván a homlokra, a lökött homlokokkal egyenes viszonyban állanak, mert a kétszer vagy háromszor oly
hosszú homlokra 2-szer vagy 3-szor annyi víz is fog találni;
lesz tehát:
2. Idom.

V:
V^xixl.
Mi alatt most ezen V és V] tömegek om és on homlokokra találnak, a közben azonnal nyomban más új tömegek
jönek, melyek szintén a homlokhoz készülnek. A F é s F,
tömegek tehát kényszerülnek az utánok következő tömegeknek helyt engedni; de azt csak úgy tehetik, ha mind a ketten
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ugyanazon időben, mely alatt a homlokra találtak, om és on
fölületekröl lefolynak ; kell tehát hogy V és F, tömegek,
máshová nem menekülhetvén, a homlok m és n pontjairól bizonyos sebességekkel p pont felé folyjanak; legyen u és ?<, a
két lefolyási sebesség. Bizonyos most, hogy e lefolyás! sebességek a lefolyandó víztömegekkel egyenes viszonyban állanak, mert minél több víznek kell om fölületröl egyszerre lefolynia, annál nagyobb sebességgel kell annak történnie , úgy
hogy
V: Vj = u : u j • mely arány az előbbivel összevonva, ezt
adja :
u: u{=.x: x, miből ismét
u a1
u
- = — következik. Látni tehát, hogy - hányados nem
Q5 OC j
cc
változik, ha u és x helyébe

és £C,-et írunk is ; mi csak úgy

lehetséges, ha ^ hányados állandó értékű. Nevezzük azt Bnek, úgy hogy

U

= B ; akkor megfordítva :
íC

(2.) . . . .
u—Bx) mely egyenletben a homlokvíznek lefolyási sebessége, a benne előforduló cs tapasztalás útján meghatározandó B állandó által adatik.
Ezt a test homloka szerint tapasztalható u sebességet
a homlokvíz csak vízeröszeti nyomásának rovására nyerheti.
És pedig, minthogy a test homloka c sebességgel halad, lesz
c2
— a vízeröszeti nyomás oszlopmagassága, melyet ezután röviden A„-vel fogok jelelni. Ha most a víz ezen h0 oszlop befolyása alatt u sebességet vesz fel, akkor arra —

oszlopma-

gasság
volt szükséges; ha tehát a vízeröszeti nyomásból egy
u2
— oszlopnyi nyomás u sebességre fordíttatott, úgy abból még
csak

u7í0— —

vízeröszeti

nyomás maradhat meg, melylyel

a homlokvíz a homlokra még nyomhat. Nevezzük ezt a víz-
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elemben még megmaradó oszlopot /í-nak; akkor, ha egyúttal
u értékét a (2)-böl helyettezziik :
Bixi
(3.) . . . .
7Í=A0
— ered.
Ezen egyenlet most az op homloknak egyik tetszés szerinti pontjára vonatkozván, az egész homlokra, s így annak
p végpontjára is érvényes lesz. Nevezzük a víznek p pontban
tapasztalható vízeröszeti oszlopát/i a -nak; s a homlok szélességét 6-nek, úgy hogy op

(4.) . . . .

u

; akkor:

K =h0

KD"

— — ; mely egyenlet

által B állandó meghatározódik.
Hogy most a homlok egyes pontjaiban tapasztalt nyo
másokról az egész homlok nyomására általmehessünk: legyen
mn egy az o ponttól om=x távolságra álló végtelen kis része a
homloknak, melynek hossza mnz=dx; akkor a víz ezen kis
homlokra
hdx azaz
<jB2ár\

(
h
— jdx

vízeröszeti nyomást fog gyakorolni;
0
ha pedig az egyes elemről az egész op homlokra általmegyünk, lesz a homloknyomás :
dx. A homlokrész o ponttól p pontig
terjed;

és x—o teszik tehát az egészelés határait. Ha e

szerint az egészlés a határok tekintetbe vételével végrehajtatik, akkor az op homlokra eső homlok nyomása ezen egyenlet
által fejeztetik k i :
hJb
p=—

p=-Lh0
i
visszatekintünk :

V2 J

.
. . . .
.
, mely meg így írható :

———ü, vagy ha (4)a
á.g

egyenletünkre
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Ezen nyomás o-tól p-ig terjed; minthogy o-tól q-ig ugyanazon nyomás fejlődik, következik, hogy a p-töl egész q-ig
terjedő nyomás kétszer oly nagy mint p; lesz tehát az egész
homloknyomás :
Ezen nyomás most egy b hossznyi
homlokra terjeszkedik; ha tehát azt a homlok kiterjedésével,
azaz 6-vel elosztjuk, a homlok téregységére vonatkozó ellenállás, azaz a homlokbeli ellenállás módítója ezen egyenlet által
fejeztetik k i :
(50

• .

. . .

A végeredményben két vízi oszlop fordul elő: h0 és 11,;
vizsgáljuk ezeket közelebbről. Az első azon sebességnek felel meg, melylyel a test homloka halad; nevezzük ezen h0
oszlopot haladási oszlopnak. A másik h% oszlopra nézve figye
lembe veendő, hogy az o-tól p-felé folyó víz o pontból léptenként gyorsuló sebességgel kezd folyni, de egyúttal a homlok
hossza szerint súrlódásnak lesz alávetve, melynek legyőzésére
bizonyos vízoszlop szükséges; a víz tehát nem az egész h0
oszlopnak megfelelő, — hanem egy valamivel kisebb sebességet fejleszt, úgy hogy a homlok szélére kerülő víz a haladási
oszlopból még egy kis oszlopot magában megtart. Ezen kis
hz oszlop a súrlódási ellenállás nagyságát mérvén, súrlódási
oszlopnak nevezhető; látni tehát , hogy a homlokbeli ellenállás módítója a súrlódási oszloppal szaporított kétszeres haladási
oszlopnak egy harmadrészét teszi.
3.
Előbb a test homloka a mozgás irányára merőleges volt.
Menjünk által most olyan hasábokra, melyeknél a homlok a
mozgás irányára nem merőleges. A homlok elhajlása igen különböző lehet; hogy az e mellett gondolható váltakozásokon szabályszerüleg eljárjunk, legyen a homlok először egy a mozgás
irányától valamely a szeglettel elhajló függélyes sík. Ilyen homlokot nyerünk ha pl. az 1-sö idombeli ACDEFQ testet AKLC
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részt abból elveszszük.
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3. Idom.
l
j

Legyen tehát A KLC a OACLE hasábnak yo haladási
irányhoz a szeglet alatt hajló homloka; legyen MPN a nyugvó víz színvonala. Vágjuk e testet abc szerint egy tetszés szerinti vízszintes síkkal. Az MNLC sík felé haladó vízelemek közöl most gondolhatók olyanok, melyek a homloknak arb vízszintesére találnak; legyen t ezen elemek egyike, és r az abnek azon pontja, melyre ezen oy-hoz egyközüleg haladó t elem
talál, úgy hogy tr annak útja, melyet a homlok felé leír. Tekintsük magát ezen tr-et a vízelem sebességeül; akkor az tru=a
szeglet alatt hajolván a&-hez, turs egyenszög szerint tu—rs
és
oldalsebességekre olyformán fog oszlani, hogy tu ab-re
-L ;ís pedig ab-hez // lesz, úgy hogy, tr—c tévén:
tu=c.simx és ts=c.cosa. Ugyananazt tévén, valamennyi
ab-re találó vízelemnél, világos, hogy az r pontra találó elemnél tapasztalt sebességi viszonyok a többieknél is épen úgy fognak alakulni. És minthogy abc sík egy tetszőleges vízszintes
sík volt, látni való, hogy a sebesség-viszonynak ezen egyformasága nem csak ab-re, hanem a homloknak valamennyi
vízszintesére nézve áll.
Ha pedig OT tetszés szerinti függélyest húzunk, akkor
bizonyos, hogy a homlokhoz közeledő vízelemek közöl olyanok is lesznek, melyek ezen függélyesre találnak. Legyen tezen elemek egyike, és r a függélyesnek azon pontja, melyre
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az yo-hoz egyközüleg haladó t elem talál. Tekintsük tr útját,
melyen haladnia kell, sebességeül; akkor ezen tr turs egyenszög szerint ismét tu és ts oldalsebességekre fog oszlani, melyek ismét c.sina és c.cosa-val egyenlők. Ugyanazt tévén valamennyi TP-re találó vízelemnél, világos, hogy az r pontra találó vízelemnél tapasztalt sebességi viszonyok a többieknél is
épen úgy fognak alakúlni. S minthogy PT tetszés szerint
választatott, látni való, hogy a sebességi viszonyok ezen egyformasága a homloknak valamennyi más függélyesére nézve
is áll.
PT függélyeshez újra visszatérvén, bizonyos most, hogy
ezen oszlopnak minden eleme c.sinn=rs és c.cosa—ru oldalsebességekkel bír. Szabadjon ra-t egyideig nem tekintve csak
c.sina—rs ösztevöt tekintetbe venni; akkor az előbbi czikkben
mondottakra visszaemlékezvén, bizonyos, hogy íToszlop c.sina
deréklö sebesség befolyása alatt függélyes állásának fentartása mellett a homlok hossza szerint igyekszik mozogni. Ha most
c.cosa ösztevö ismét c.sina ösztevőhöz járúlna, akkor világos,
hogy PT1 oszlop mozgása c.cosa sebesség közreműködése után
is még mindig a függélyes helyzetnek fentartásával fog történni. Ha tehát ezen oszlop egyik elemének mozgási viszonyait
ismerjük, az egész oszlop mozgási viszonya is ismeretes lesz.
Hogy pedig azt kitudhassuk, nem szükséges, hogy az egész
homlokot vizsgáljuk, elég ha azt csak valamelyik vízszintesére nézve teszsziik; mely okból ennek utána a homloknak
csak valamelyik vízszinteséről fogok szólni.
Legyen tehát CABD
(4. idom) az yo szerint háladó hasábnak egyik víz£
szintes metszése, és AB az
yoB—CAB=a szegletalatt
hajló homlokvonal. Ez
~ u t ó b b i b a n
m pontot választván , s az erre találó
— vízelem sebességét m r = c
tévén, látni való, hogy ezen
a alatt hajló sebesség qmpr egyenszög szerint mq—c.sina és
mp=c.cosa oldalsebességekre oszlik. Ezen sebességeknek
4. Idom.
ti
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c'cos'a
2 — oszlop-magasságok felelnek meg, s látni

—

való, hogy az AB-re találó elemek mq Ösztevőnél fogva
C

2g " oszlopnyi nyomást gyakorolván a homlokra, a

homlok szerint 4-tól .B-felé igyekszenek. Szabadjon egy ideig
az mp ösztevöt tekintetbe nem vennünk, s a viszonyt úgy tekintenünk, mintha mp nem is léteznék : akkor a homlokvíz csupán mq deréklö sebességgel birván, AB homlokkal ugyanazon
viszonyba lép, mintazt már az előbbi czikkben tapasztaltuk. Ennek folytán a homlokvíz a homlok o közepe által két (.40 és OB)
részre fog szakadni, melyek egyike O-tól 4-felé, másika pedig fi-felé tart; s e két vízrész mozgása ugyanazon törvények
szerint fogna megalakulni, mint azt már az előbbi czikkben
láttuk. Ha tehát a homloknak egyik, például m pontját választjuk, s a homlokvíznek e pont alatti vízeröszeti nyomását
A>nak, s az ugyanott tapasztalható sebességet, melylyel az m
beli elem 4-felé igyekszik, it-nak nevezzük : akkor
u"
c'sin'a ,
, cl
2 — ^
k ; vagy ha
haladási oszlopot úgy mint
az előbbi czikkben 7(0-vel jeleljük, és a négyzetes gyököt kivonjuk :
„sin^a—k; ha pedig mp sebességet tekintetbe veszszük, úgy annak
mj>_c
2g

cos a—icosia
2g

oszlop felelvén meg, következik

Vh costt. Miután most v sebesség az elemet 4-felé,
V2g
mp S-felé viszi, a két sebesség tehát ellenkező irány felé tart:
lesz
_J!L
V2g

m

^—V'h.Mu'1a
V2g

— h~ Vh,,cosa azon

absolut

sebesség, melylyel az ?)i-beni elem mq és mp sebességek
együttes hatása után bír; legyen az innen eredő sebesség
=u-vel, akkor :
MATHEMAT. ÉRTESÍTŐ.

VI. KÖT.

7
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— h 0 s i n l a — k— Vh cosa.
V2g
V2g
Figyelembe veendő most, hogy az mq sebesség hatásából fejlődő u sebesség a homlok külön-külön pontjaiban nem
egyenlő; o pontban it—i, e ponttól azután u mind A mind B pont
felé egyaránt növekszik. Ha most o ponttól iá-felé haladunk,
úgy ott, egy léptenként öregbedő s m/>vel ellentételes u sebességet tapasztalván, A és 0 közölt olyan Zpontra kell találnunk,
melyben ezen u az mp-ve 1 egyenlő. Minthogy v=u—mp volt,
következik, hogy az eredő v sebesség Z pontra nézve megsemmisül ; és minthogy ezen v eredő a vízelemek azon absolut sebessége, melylyel azok a homlok hosszában mozognak, így látni való, hogy a Z-beni elem semmi sebességgel nem bírván, sem
Z-töl <4-felé, sem Z-töl ii-felé nem folyhat. Ha most ezen Z ponttól, melyet ezután a homlok semleges pontjának fogunk nevezni, egyszer A, másszor Z?-feIé megyünk, s ha figyelembe veszszük, hogy ezen u az első esetben egész j4 pontig folyvást nő:
úgy tapasztaljuk, hogy u—mp azaz v sebesség folyvást-J—előjelű
és annál nagyobb lesz, minél közelebb megyünk A ponthoz;
ha ellenben Z-ből indulván B-íelé haladva arra figyelünk,
hogy u sebesség Z semleges ponttól kezdve o pontig folyvást
fogy, o pontban semmi, s onnan kezdve egész B ig ellenkező
irányban, tehát nemleges értelemben folyvást nő; úgy látni való,
hogy u—mp különbség azaz v eredő sebesség Z-töl kezdve
egész B-ig folyvást — előjelű s megint annál nagyobb lesz, minél inkább közeledünk B ponthoz. Mind ezt egybefoglalván,
végre meggyőződünk, hogy a homlokvíz egy a haladási
iránytól ferdén elhajló függélyes homloknál is két külön részre szakad, melyek ellenkező irányban iparkodnak szétfolyni,
de hogy e két rész válpontja nem a homlok közepébe, hanem
egy a homlok középpontja és a test hegyes szegletü A sarka
közt fekvő Z pontba esik. Az mp=c.cosa ösztevö hatása tehát
abból áll, hogy a homlokvíz semleges pontját a homlok közepétől eltávolítja.
(6.)

. . . .

AZ és BZ vízrészek egyenlőtlensége szükségessé teszi
most, hogy mind a két részt tekintetbe vegyük. Tekintsük
e végből először a ZA résznek két (m és n) pontját; ezek távolait Z ponttól x és xx -el jelelvén, bizonyos, hogy mind Zm mind
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Zti homlokrészekre egyidejűleg bizonyos V 03 F,víztömegek
találnak; akkor ezok a talált homlokok területeihez egyenes
arányban állván, ezen arányt adják :
V: V1=x:x1.
Ezen F é s F, tömegek a nyomban
készülő tömegeknek helyt engedvén, zm és zn homlokokról bizonyos v és i>, sebességekkel kényszerülnek lefolyni: akkor,
miután e sebességek ismét úgy viszonylanak, mint a lefolyandó tömegek ,
F: V{=v- y,,
ezt adja:

mely arány, az előbbivel egybevetve,

v v
v: v x = x : íc,, miből - = — következik, mely egyenlet meV

gint csak úgy lehetséges, ha — hányados valamely állandót jeoc
lent; legyen B ezen állandó; akkor megint:
(7.) . . . .
m = B x lesz —• Ha ugyanazon módon BZ
homlokban két tetszés szerinti pontra nézve a reájok találó
tömegeket a lökött homlokrészek területeivel és lefolyási sebességeikkel arányba hozzuk, véglegesen ugyanazon v=Bx
egyenletre akadunk, úgy hogy a kikapott egyenlet mind Z
ponton innen, mind Z ponton túl érvényes.
Az utolsó egyenlet most képessé tesz minket kettőt, t. i.
Z pontnak fekvését és a homlokvíz nyomását meghatározni.
Legyen ugyanis ZO távol=á-vel; akkor a (7.) a. egyenlet szeB-cP
rint v=Bd. Ezen B.d sebességnek azonban

vízoszlop fe-

lel meg. Ha most a (6.)-ra visszatekintvén, egyúttal arra eiulék,
v
mp ,
szünk , hoffy
0 1pontra nézve v—O, tehát —
-=,ugy
c
'
V2g
V2g
következik,
hogy:
B\d4

(—mp)2
(V2gf

(8.)

. . . .

.
..„.
2
lÁ
liBr.os a; nnbol azutan :
V li0cosa egyenlet jő ki,

A homloknyomás meghatározására a (6.) a. egyenlet a
(7.) alattival kötendő össze.
AZ részre nézve volt :
7*
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/y
1

^htMn'a—h — V h..cosa ; lesz tehát :
"
"
'
Bx
. . . .
— = , = K ^ s í n ^ - k — VY,cosct.
V2 g
V2g

(9.)

ZO részre nézve pedig volt :
v
= V lucosa — Vh..sin'>a—k:
OB-re nézve pedig :
v
~=Vrh0cosa-\-Vh0sin>«—k;

mi az előbbivel egy-

bekötve, ZB
'B részre nézve :
v
= Vh0cosa+Vhasiiií—k,
tehát:
V-29
Bx
(«.) . . . .
V ' haeosuj:Vhnsirfa—k.
Ha tehát
lr2g
ebből és a (9.)a. egyenletből k-t kikeressük, úgy AZ homlokra
nézve :
L
• «1a—hi.c
\K=h.7 siH
)

n

2 B x

, S TIt.fiosa
—V
V2g

os2 a

I

(10) .

B

V

—;

ZB-re nézve

!

7
7
• .
,
, I V2g
2 Bx rr- °
B*X%
K—liüsin^u— fl0cos «-}———
V h0cosa- h '
E két képlet mindenek előtt a homlok határpontjaira
vonatkozván; figyelembe veendő, hogy x mind a kettőben Z
ponttól számít, és hogy az első ZA-ra, a második pedig ZB-re
vonatkozik. Az egész AB homlokhosszt l nek nevezvén, lesz

AO=OB=z-,

és minthogy ZO t fentebb már d-vel jeleltük,

úgy AZ-AO

ZO=^—d,

és ZB=ZO-\-OB=d+^

az x vál-

tozónak felső határai. Nevezzük most a homlokvíznek A pontban fejlődő homloknyomását Aa-nak, s ugyanannak B pontban
fejlődő nyomását ftb-nek; úgy a (10.)a. egyenletek elsejéből
i

i . - i

i

*

2 5 / ^ 6

V 2
a másodikból pedig

A./-T-

B Y b

A

ü

2g\2

y

J

2
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kerül ki; s ha a kitett szorzási és hatványolási müveleteket
mind a kettőben végrehajtjuk :
,
h0cos%a

2g
• .
i cos"«~|
2>
ki b—hinsin~a—fl
0

V2>/, , 2Bd
—- r V h0cos«-\—h.cosu
V2g
V2g

—

BH'1
2g

' 2 , g

,
„
—=— V A0cos«-)-——V
n0,cos*aV2g
lt 2g

O ' KI)
2g

d

BH-1
2g

2g

De ha a (8.)a. egyenletre visszanézünk, és megfontoljuk, hogy :
2B*Q)d

2BQ^)

Bd

2

9
~ VTg V2g :
úgy ezek kellő tekintetbe vételé vei s a megkívántató mellékműveletek végrehajtása után
B~
k1 —h0sinla

CO'

és

2*
(11.)
jkb—h0sin'1a— —- - — , végre tehát
2
f
9
Jc^—kt, lesz.
Miből meggyőződünk, hogy a homlok víz a homloknak
mindkét A és B végpontjában egyenlő vízerőszeti nyomásoszloppal bír; minek folytán ismét a később előforduló egészlések végrehajtása után behozandó K és kh határ-értékeket
tetszés szerint felcserélhetjük.
A (10.)a. egyenletek az egyes vizelem vízerőszeti oszlopait adják. A vízerőszeti oszlopokról a homlok tér-elemére
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gyakorolt nyomásokra általmenvén, ZA homlokban egy Z tol
mZ—x elálló végtelen kis homlokelcmet választunk. E kis
területre a (10.)a. egyenletek elseje által kiadódó k oszlop hat; ha tehát mn hossza dx, akkor
, ,
f
,
,
,
kdx— yji^in^a—//0cos «

Blx"\ , aZ
9g J
>

2BxVh0cosa

mn re

"

eső nyomás.
Hasonlóan járván el a homlok BZ részében, világos,
hogy
kdx—\

/

.
2BxVliacosct
hBsm u—n0cois-a-\1
—
V
V2g

B2xl\
— Jdx
'

azon

nyomás, mely egy ZB részleten fekvő tér-elemre esik ; és ha
az egyes tér-elemekről az egész homlokokra általmegyünk,
akkor

K

.

2BxVTncom

h„wi K—h„cos'u
-==
V2g
az AZ-re eső homloknyomás és
(V, . ,
, 2BxVV0r,oscc
7
^yji0mn'K—h0cos-a-j
—j

ü ¥ \
—

' §ax4-L

fíhr\

Jax-\-t

u

a ZB-ve eső nyomás.
Minekelőtte most az ekként kijelentett egészeléseket végrehajtanék, elébb magokról az egészelési határokról kell tisztába jőniink. E végből a (4.)-ik ábrához visszatérvén, látni való,
hogy maga a"Z pont mindkét egészletnek alsó határát képezi.
Ezen pont fekvése a (8.)a. egyenlet által adódik ki, s ha abból d-i kikeressük, úgy látjuk, miután
d=±V2ghn

is a szeglet 0°-tól 180°-ig változha-

tik, hogy d egyazon h0 és /?-nél igen különböző értékű lehet,
mely á=0-töl egész d—±. Vr2qh0 •

értékig

növekedhetik.

Minthogy d e szerint a szeglettel változik, igy a z pont fekvése
is igen különböző lehet. Az e mellett gondolható váltakozások
közöl 3 esetet kell figyelembe vennünk : lehet t. i. hogy
z pont valahová 0 és A közé, vagy épen A pontba, vagy
3-szor OA homlokon kívül esik. Lehet tehát máskép szólva
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d=^-nél. Miután most előbbi egészleteink ezen Z pontban
veszik kezdetüket, és onnan vagy A-ig vagy 5-ig terjeszkednek , igy x—ZA és x~ZB az egészelések felső határai. Mi
mellett, mint már tudjuk, AZ—^—dés BZ=~ { d leszen. Alkalu

u

mázzuk mo3t ezen határokat az első egészletre; akkor az, ha
azt röviden fwdx-e 1 jeleljük, a határok számba vétele után
A
wrfcc-etadja. Ha most^=d-nél, akkor ^ —
a semminél.
2
2
)o
<
<
E három közöl az elsőt tévcn fel, látni való, hogy az tc-nek felső
határa valóban nagyobb az alsónál, s az egószlet értéke igenleges értelemben veendő; — a2-dikat tévén fel, azt látjuk, miután
most t — d = semmivel, tehát az alsó határ a felsővel összeu
vág, hogy az egészlet értéke elenyészik ; — ha végre a 3-dikat leszszük fel, úgy

a semminél lévén, a felső hau

tár az alsónál kisebb lesz ; de ha tekintetbe veszszük, hogy
minden határozott egészletre nézve
í wda——l wdx, úgy következik, hogy

Ja
li

Jb

wdx—— I b wdx; és minthogy »i,
JI_d

,'o

Wa: kitételnél

J 2~a

—d, a felső határ nagyobb az alsónál, úgy ezen egészlet értéke magában véve igenlegesen veendő; miből látni való,
hogy maga 12 wdx egészlet nemleges előjelű.
Jo
Hogy most az egészelési határokat a fenebbi két egészlet másodikára alkalmazhassuk, megint tekintetbe veszszük,
hogy

Az első esetben Z pont A és 0, — a 2-ikban épen
u

^

4-ba, — a 3-ikban pedig AO homlokon kivül esik. Jeleljük
most magát az egészletet röviden fVdx-e 1. Az 1-sö esetben,
ha

nél és d érték

előjelű, lesz

annál inkább >

104

MARTIN LAJOS.

a semminél; de

u

-d itt a felső és semmi az alsó határ; lát ni va-

ló tehát, hogy C a + a Vdx egészlet - f értéküleg veendő; — a
Jn
2 ik esetben \=zd; \-\-d tehát=r 6-vel; az egészlet határai teZ
U
hát b és 0, s lesz, miután b okvetlenül >0-nél,
pr
p>
V 2 Vdx= 4 Vdx egy -f- ét telemben veendő egészo
t 'n
let; — ha végre 3-szor
azaz ha (4. Ábr.) Z pont OA honiu
lokon kivül esik, akkor a Z-töl B-ig érő homlok hosszát két új
részre kell osztanunk. Legyen, hogy azt nczletileg bemutassuk,
CABD (5. Ábr.) az yo szerint haladó hasáb, melynek semleges
(5. Ábra.)
z

pontja OA homlokon kivül Z-be esik ; akkor
ZB=ZA-\~AB)
vagy ha ZA tetszőleges hosszat tf-nak nevezzük, BZ=d-\-b,
úgy hogy az egész Z ponttól B-ig terjedő homlokvonal egy
Z-töl A-ig és még egy ^4-tól .B-ig érő részből áll. Az elsőnek
végponjai lesznek tehát maga a Z és az A pontok, a másodiké
pedig A és B pontok; ZA részletnek határai tehát lesznek
x=o és x=ft, a 2-iké pedig x=S és
Más részről
tekintvén a dolgot, belátható, miután ZA rész a homlokon kivül
esik, hogy JVdx egészlet ZA-ra vonatkozó értéke nemleges
értelmű, úgy hogy az egészlet Z-töl B-ig terjeszkedő értéke
5+4 t
í'i
Vdx— | Vdx leszen.
5
Jo
Jeleljük most J'Wdx és JVdx-et még rövidebben p' és
2?"-vel, és pedig jelentse
. • a pl egészletnek azon értékét, melyet felvesz, ha benne x helyébe vagy a vagy b érté-

í
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ket nelyettezzük ; akkor a tárgyalt egészletek helyes összeállítása ezeket adja :
1-sö esetben, ha r>á-nél, lesz
í
ü

—p'u~\-p"i—p"o~\~

2 ik esetben, ha ^zrá-vel, lesz p'0—jPV*hp"d—jP'Vb
u

2

3-ik esetben ha~<«J-nél, lesz p'0—p\_A~p"/l,

/>"d-}"

2

2

Miből az egész homloknyoinás :
1-sö esetben : P=p\
~p'0+p"b
~p"o
]-d
2+d
2-ik esetben : P=:p"h
— a z a z —p'*> —p"0
2+ d
3-ik esetben : P=p'0—p'
—2p" b-|-p"o>aza2;> m>'
b-f"P"t,
d—"
-+4
1
után

u

:

Ha ezek után a szóban forgó egészletekre visszatérvén,
azokban a kivánt egészelés végrehajtatik, úgy egyáltalában :
Bx1
—
B*x3
y \ — (hnsin*a—h0cos2a)x —
— és
12,)... j
l-p"x—(hnnn'la—h0cosla)x-\-

h0COSa-

B*x3

0

3.2g
látni való már, hogy mind a két egészlet x-el együtt elenyészik; hogy p'u és p"0 a seramivel egyenlő, úgy hogy az
előbb kapott határegyenletek következő egyszerű alakokba mennek által:
4-p"t< ,,
1|l-ső esetben : P=p\
d
-*4-d
2

2

^2-ik esetben : P=p"b
(3-ik esetben : P=p"4_|_

2p"6—p'_h

Ezek után lesz (ha a (12.)a. egyenletre tekintünk) :

106

MARTIN LAJOS.

1-fcő esstbtn j/ b

^z=(J> 0 sin l n—h L cos-a)^y~d^

v' fucosa
(ínWOK.

-r—
„ ,,

V2g

3.2 g

h sin2a fl cos2a

i~(

o

)0)Jrd>)Jr

-o

—n
V h0cosa
—
V2g
S.2g
úgy hogy e kettőnek a batványolása után történt összevonása :

P 0nsin'a• * —ni 0coa a) b-\
r~[li

2Bdb

x / rn0cosa-

md

"'

V2g

—

w

de ha a (8.)-ra visszamegyünk, és azon kivül még a (11 .)-re te-

kintttnk., melyből —

kiadódik, úgy ezek kellő tekintet49

be vétele mellett az utolsó képlet ebbe menend álta! :
,,

, 7 . 0

bh0sin*a—

r—bh0sin'u

o

avagy vegre :

hh

(13.)

F-V3bh0sinH+^.
A 2-ik esetben volt:

p a[h,0sin• 2a—hn1.cos
F=

tehát a (12.) szerint:

>a)b-\u ,

Bb4

,V/ Th0cosu—

V 2g

., , 2
~oh0sin
a

b/incos"a
^ — .

——

o.£g

De mivel d—^.
u úgy a (8.) szerint:
BV)2
P=:bh0s n4a-J-M0cos2í»:—
óJg
a
• o 1 .t
0
=bh „sm 'a-fbh0 cos'a

m 3

4bhacosta
^
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Ha azután megint a (9.)-re tekintünk, úgy a homloknak
fí pontjára nézve a;—i-vel, és e szerint:
sin-a—V

hucos«, vagy, minthogy előbb

V2g

Vh cosa=xL,-—=r volt :
__
—Vrhucosa=Vrh0sin'1(i—tehát:
h„coslaz=h0sin*K—klf úgy lesz végre :
P— %bhüsin>a-f-

o

; mely eredmény a (13.) alattival

összevág.
A 3-ik esetben végre

P"i+b=(i

lí'd 1

jjfti

"1-b)(h0sin*a—]>0con"a)-\-^^-Vh0cosa—
BV+by
&2g

—2p"f— — 28<hnsin-a—hncoi-n)-

2B8!
2B-ó3
—Vlucosa-I——:
V2 <i

s ha ezek összeadatnak :
P=—J>'_í+p'Vh

~ 2p-'?=b(h0sin"-a—h0cos'-a)-\-

V2 g
—b[hnsin a—hncos-a)-1

3-29
— ^ __

3.2/
Ha most a (9.) re visszamegyünk, úgy szerinte:
/
j^fl
\——= V hncosa—Vh°sinu—k„
ha pedig
W2g
(14.)
^
(a)-ra nézünk, úgy szinte :
V2g
s ha ezeket egyszer összeadjuk, másszor egymásból kivonjuk, harmadszor egymással megint szorozzuk, úgy egymásután ezeket nyerjük;
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•V2g

— = i = 2 V hnún

a—es

3WÍ-L&) ,
,
, . , . ,
••
—h0cos a—>1 „•>in<t-\-fCi,
mely 5 képlet a P kitételébe illöképen átvive, s a kellő átalakítási míveleteket végrehajtva, ezt adandja :
P=2bh0sinia—bkl—4/3
(bh0sin-a—bk^); miből végre
ismét:
P=2/3bh0!íin2a-\-l/3bk1-, mely eredmény megint a (13.)
alattival egybevág, úgy hogy ezen képlet érvényessége most
mind a három esetben be van bizonyítva. A homlok semleges
pontja tehát akárhová is eshetik.
A (13.)a. képlet kifejtésével 3 esetet különböztettünk
meg, melyek egyikében egy 8 nevü mennyiség szerepelt. Ezen
tf véglegesen ugyan a képletből kiesett, de megérdemli azért
mégis a fáradságot azt közelebbről vizsgálni. Evégből a (14.)
a. képletekre visszamenvén, azokat egymás által elosztjuk;
s ezt nyerjük:
(15.)

Vh0cosa—Vh^irPa—kz
6

<H"
^h0cosa-{-Vh0sina—h
Tudjuk most, hogy a homlok hajlása a haladási irányhoz ö°-tól kezdve egész 180°-ig változhat; ha azonban az a szeglet a fenebbi képletben 0°-tói egész 180°-ig valamennyi szegletértékeket egytől-egyig végig futná; úgy a

hányados igen

különböző értékeket venne föl. Vizsgáljuk a legkiválóbbakat.
1-ször legyen a=90°. Ha a=90°, akkor sina—1 és cosa—O
s a (15.)a.egyenlet azután ebbe megy által:

8
De ha — - = — 1 , akkor 8=-8—b
'

b
és 6z=—~; s lát2

ni való, hogy a homlok semleges pontja A pontjától — |

távol-

ságra esik. A semleges pont tehát a homlok közepébe vág.
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0 , akkor vagy (5=0, vagy ő-\-h~oo l

mely kettő közöl az utóbbi el nem fogadható : mert <í-f-J csak
úgy lehetne oo, ha vagy b—oo azaz, ha a homlok végtelen
hosszú, mi nem gondolható, vagy ha ű—oo, mely esetben
3 .
oo
azonban - p = — r r ^ lenne, tehát ismét, lehetetlen: eszeO-j-3 oo—p»y
'
rint tehát Ő csak semmi lehet. De ha d ~ 0 , akkor a semleges
pont a homlok A pontjába vág. — Más részről, miután j-j-y=0,
ö
'í+f
lesz, vagy
yiigcosa—Vh^ina—ka.—Q, vagy
Vh0cosu-\-Vh0sin-a—A'a=ioc
az első lehetséges. De ha
Vrhücosct—Vh0sin1a—k:íz=.ti)

; mely kettő közöl csak
akkor

Miután most &a súrlódási oszlop h0 haladási oszlophoz
k
képest csak csekély lehet, így látni való, hogy 1-j-r^ érték az
"o
egységtől csak kevéssel különbözhet; s hogy tehát a (16)a.
képlet által kiadódó a szeglet csak igen kevéssel nagyobb
lesz45°nál. Ha tehát a homlok közel 45°-nyi szeglettel elüt
a haladás irányától, akkor a semleges pont a homlok élére vág.
3-szor végre , h a ^ ^ " M > akkor <J=(í-j-&, mi csak
úgy gondolható, ha vagy 6 = 0 vagy &=oo; az első fel nem
tehető, mert akkor a hasábnak semmi homloka sem volna,
íehát csak a második feltehető. De ha d=oo, akkor a semleges pont a végtelenben fekszik. — Másrészről, ha
akkor:
Vhücosu — Vh0sin'a—kt=
miből tüstént:

Vh^osa-\-Vh0<>in'a—kt;
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Sílifté

Figyelembe veendő most az, hogy S egyidejűleg végtelen nagy. Az 5-ik ábrára visszatekintvén, könnyen meggyőződhetni, hogy a homlokvíz semleges pontja a homlok közepétől annál inkább távozik, minél inkább kisebbül az a szeglet;
ö hogy amannak elállása akkor a legnagyobb, ha a szeglet a
legkisebb. Ha azután még tekintetbe veszszük, hogy ezen 0°tól 180n-ig változó szeglet csak akkor a legkisebb, ha a=0° :
akkor látni való, hogy sina az utolsó képletben csak semmi
lehet. De ha sinn=0, akkor
azaz
E hányados értéke most csak úgy lesz semmi, ha vagy
számlálója eltűnik, vagy nevezője oo j mely kettő közöl csak
az első elfogadható. Kell tehát, hogy ka ez esetben elenyészszék.
Mert hogy ezen
a szegletnek nem valamennyi értékénél
enyészhetik el, kiviláglik, ha megfontoljuk, hogy a homlokvíz
a homlokra nyomást gyakorolván, annak hosszában nem csak
elfolydogálni, hanem bizonyos súrlódást is fog tapasztalni,
melynek legyőzésére valamely vízoszlop szükséges, úgy hogy
a víz nem egy hosin^a oszlopnak megfelelő, hanem valamivel
kisebb sebességgel foly el, s hogy a víz a homlok szélére kerülvén még egy kis k3 oszloppal bír, mely tehát csak akkor lehetne semmi, ha semmi súrlódás nem fejlődnék. Ebből látni való)
hogy kd oszlop csak a szeglettel enyészhet el; minthogy azonban az, ha a (11,) és (13.) a. képletekre visszatekintünk, ezekre nézve nem történik, így ka oszlopot oly számtani alakba
kell átváltoztatnunk, a melyben kare-valegyütt elenyészik. Hogy
ezt elérhessük, így kell elmélkednünk:
k„ azon oszlop, melyet a víz a súrlódásra fordít, más
részről azon oszlop is, mely a vízben még megmarad, s melylyel az a homlok szélére kerülvén, arra még nyomhat. Ezen fc.
oszlopnak valamely sebességfelel meg, mely sebesség csak azon
irány felé fog felléphetni, a merre maga k& oszlop hat. Legyen
most Bs (4. Ábra) a k„ oszlop sebessége, akkor ez Bd haladási
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iránytól elütvén, ustB egyenszög szerint Bt és Bu ösztevőkre
olyformán szakad, hogy Bs—Bt.sina. De Bs és Bt sebesséBs2
Bt2
geknek
és — oszlopok felelnek meg, melyek közöl az első
O

J

kétségkívül &a-val összevág; a másodikra nézve figyelembe
veendő, hogy Bt sebesség a haladási sebességgel //: ha most ez
utóbbinak oszlopját 7;0-vel jeleltük, úgy az előbbiét következőleg csak ba -val jelelhetjük; s minthogy Bs=Bt.sina, úgy lesz
.atVa ; s ha ezt a (13.) a. egyenlettel összeegyeztetjük,
úgy az ebbe változik át:
P=(*/abha-\-1/3bhi)sirilcc-, vagy ha ezen egy b hossznyi
homlokra vonatkozó képletet egy hosszegységnyi homlokra
vonatkoztatjuk, s e végből J-vel elosztjuk, lesz:
(IS)
^=z=(2/3^0-J-1/3Aí1 )sinia; s ez azután a víz ellenállásának módítója egy a haladási irányhoz ferdén hajló függélyes homloksíkra nézve.
4.
Az előbbi czikkben a test homloka egy a haladási iránytól ferdén elhajló függélyes síkot képezett. Legyen most
FABDCG (6. Ábra) ismét azon hasáb, melynek ABCD homloka yo haladási irányra -L; vágjuk e hasábot MNDB síkkal, s távolítsuk el tőle az így keletkező AMNCDB ékalaku
részt: akkor FMBDNGH hasábot nyerjük, melynek MNDB
6. Ábra.

D

homloka egy yo iránytól OPQ=lSDH~a
szeglettel elhajló
lejtő síkot képez; keressük az ilyetén lejtő homlokban fejlődő vízi ellenállást.

MARTIN LAJOS.

112

Nem kerülheti ki figyelmünket, hogy ezen MND homloknak MN a hasonlókép valamennyi más pl. mn vízszintese yo
haladási irányra _L. Válaszszunk MND homlokban p tetszés
szerinti pontot, s fektessük keresztül rajta TRS függélyes síkot // j/o-hoz ; legyen RS az innen keletkező keresztraetszés a
homlokban. Minthogy a hasáb yo szerint halad, így RS
és vele együtt p pont is //-an fog yo-hoz haladni; és bizonyos, hogy RS előtt valahol pl. íben egy vízelem időzik,
mely haladás közben p pontra talál. Legyen maga a p ponttól leírandó pt út a haladás sebessége; akkor ez RS honilokvonalhoz ipq—a szeglettel hajolván, trpq egyenszög szerint tr és tq össztevőkre szakad, úgy hogy tp—c-\e 1 tévén, tr=c cosa RS-el //-os, tq pedig =csina RS-re JL.
Ezen két össztevő közöl az első a vízi elemet SR lejtő
sík szerint akarja hajtani; mi okból tehát az ezen tr sebességnek megfelelő nyomási oszlop a földi vonzerővel ellentétben
áll, úgy, hogy t elem, miután p-re talált, pR szerint nem folyhatván, egy tr avagy qp sebességnek megfelelő oszloppal fog
tr1
nyomni SR-re. tr sebességnek most — oszlop felel meg; le^9
A "

'i

1

tr c cos a
, f(
gyen sf——=
^
ezen oszlop: akkor ezen RS lejtó sík
szerint hajló oszlopnak függélyes magasságát nyerjük, ha s-böl
M-t // tp-hez húzván, t pontnak tv függélyes elállását tw-től megmérjük. Lesz pedig vt=sí.siwa,tehát
vt—

c ^cos^ctsmcc
~
azon oszlop, melylyel a vizelem nyugta"9

ni nyomása öregbedik.
A második tq vagyis rp ösztevömind RS, mind mn homlokvonalokra X lévén, MND homlokra épen úgy fog hatni;
mint a 3-ik idomban az sr vagy tu sebesség. Ezen MND-re
tq1
c'siA
Xtq-nak —=——— oszlop felel meg. Világos most, hogy a
.
,
. cV«aa ,
c*co$iasina
p pontra talalo elem nem csak —-—, hanem
osz2g
2g
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loppal is fog e pontra nyomni, s lesz e nyomás oszlopmagassága :
c?smaa . c^cos'asinu c2 , . .,
., , .
~~Tg—'
2g
~ Y g ^ m a ^ C 0 S <mna )>
ha

c2

haladási oszlopot ismét /(„ -ve! jeleljük :

ó(siV«-}-cos2asi«o:).
Eddig itö egyenesnek csak p pontját szemléltük ugyan,
de világos, hogy az eredmény ugyanaz maradna, ha p pont
helyébe az fíS-nek valamelyik más pontját szemlélnek;
úgy hogy a víz amaz oszloppal az RS mindenik pontjára egyaránt hat. Ezen RS az MD homloknak egy tetszés-szerinti keresztmetszése lévén, beláthatni, hogy a víz a homloknak nem
csak ezen RS, hanem egyáltalában valamennyi más keresztmetszésére szintazon oszloppal fog nyomni.
Tudván ezt, búzzunk magunknak MD homlokban egy
tetszés szerinti mn víszintes egyenest, akkor a víz ezen mn
valamennyi pontjára az előbb kitalált oszloppal egyaránt nyom;
mi okból a reá találó víznek egyik része mn színvonalban n felé, másik része pedig m felé fog törekedni, s minthogy mn színvonal a nyomó vízoszlop irányára JL, világos, hogy a szétfolyás
válpontja, azaz a semleges pont, mn-nek csak közepébe eshetik. Minthogy pedig e körülmény nem csak mn, hanem MD
homlok valamennyi vízszintesére nézve áll, úgy látni való, hogy
az összes homlokvíz az MD homloknak PQ felező függélyese
szerint két oly részre szakad, melyek PQ-tól ellenkező irány
felé tartanak. Hogy e két vízrész habár ellenkező irány felé,
de mégis egyenlő törvény szerint mozog, abból is világos,
hogy a két mozgás egyenlő vízeröszeti viszonyok alatt jő létre ; mi okból is elég lesz, ha ezután csak az egyik felét vizsgáljuk a homloknak.
Ha most MQ-ban PQ-tól RS-re megyünk, úgy a PQRS
homlokra bizonyos víztömeg fog találni; legyen V ezen víztömeg, akkor más pl. PQRlS1 homlokra ugyanazon időben
Fj víztömeg fog találni; és ezen tömegek úgy fognak viszonylani, mint a lökött területek ; de PQRS és PQR^Si területek
részükről ismét úgy vannak egymáshoz, mint vízszintes RP és
ií[P[ szélességeik; ezeket x és Xj-nek nevezvén, látjuk, hogy :
MATHEMAT. KETEBÍTÖ. —

VI. KÖT.

8
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V: Vl—x: sc,
Ezen F é s V} tömegek az őket nyomban követő tömegeknek helyt engedvén, a lökött területekről bizonyos sebességekkel lefolyni kényszerülvék; s világos, hogy a sebességek
a lefolyó tömegekkel egyenes arányban lesznek. Ha tehát azokat u és w,-el jeleljük, úgy :
F : F, = m :
lesz; mely arány, az előbbivel együtt,
ezt adja:
u: ux=zx\ xl; úgy hogy feltehetni:
(19.)

.

.

.

u—Bx} mely sebességnek —— vízoszlop

felel meg.
Ezen u sebesség csak
h „ (sinPa-^-co^asina)
u^

vízoszlop rovására keletkezhetik; ha tehát — oszlopot abból
kivonjuk, úgy azon oszlopot nyerjük, melylyel az w sebességgel bíró víz a homlokra nyom , s lesz ezen oszlop:
jBV

(20.)

z

i

. . . k~híl(sin a-\-cos' asina)—

}

.

Helyén lesz e képletet mindjárt a homlok szélére vonatkoztatni. Ha magaMN=b-vei, akkor

; ha pedig a lioin-

u
lokvíznek a homlok szélére ható nyomási oszlopát fta-val jeleljük, következik:
(21.) . . . k&~ha(sirila-\-coslcisinoi)

'O
—

.

A (20.) a. képlet az oc
metszék alatt időző víznek oszlopát adja. Az
oszlopoktól
a
nyomásokra
általmenvén, lesz:
(
B2
i2
x
/;0(sMi «-j-cos ttsm«)—
Jdx a térelemre és
2g y
h0(sin-a-\-cos-asina)

—Jdx-\-C

az egész homlokra gyakorolt nyomás. A végrehajtandó egészlés PQ-tól MB-ig terjed; x=0 és x=^

tehát az egészlési ha-

tárok. Ha most az egészelés végrehajtásával az egészlési ha-
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tárokat is szemre veszszük, következik a félhomlokra való
nyomás:
PK • . ,
. • x
p = - (mi-a-j-im-nsim)

^Cl)

6 „
- . Ezen nyomás

a félhomlokra vonatkozik , ha tehát kétszeresen veszszük, az
egész homlokra nézve :

P=6Affl(«ra2a-j-cos2<m'n«)—

G)

BH £
—^-— -6. Ezen nyomás

egy 6 szélességű homlokra vonatkozik; ha azt 6-vel elosztjuk,

. '"Q1

és -—-

helyébe (21)-böl a kellő helyet,tezést véghez visz-

szük, a homloknyomás módítója
k
!;—'1/3hfí(sin'1ii-\-cos'1asina)-\- -- fog kijöni.
D
Az idomra visszatérvén, könnyű belőle kivenni, hogy a
víz ellenállása annál kisebb, minél kisebb maga a szeglet, s
hogy az ellenállás a hajlási szeglettel együtt elenyészik. Minthogy ez képletünkre nézve nem történik, látni Való, hogy
k a val oly átalakulásokat kell megkísértenünk, melyek e hiá
nyon segítenek, k a oszlop magában véve soha sem lehet semmi ; mert a homlokvíz a homloknál elfolyván súrlódási ellenzékre talál, mely sebességét valamivel meglassítja, úgy hogy
a homlokszélre lépő víz ott még egy kis ka nyomással bír. Nem
marad tehát egyéb hátra, mint fca oszlopot más számtani alakban elöállitni. Arra pedig az utolsó ábrának megszemlélése
vezet. Ezen k a oszlop t. i. épen úgy mint h0(sin2K-\-cos"asina)
oszlop két más oszlopra osztandó; legyen k' a és k" „ ezen
két oszlop. Ezek közöl az egyik pl. k\ épen úgy keletkezhetik , mint h0sin-a oszlop; a másik k'\ pedig úgy mint
liocos^asina. Minthogy h0sin-a és lt0cos-asi»a oszlopok pq és
pr, s ennek folytán mind a ketten pt sebességből keletkeztek : azért gondolhatni valamely v sebességet, melyből k\
és k'\ oszlopok szintazon úton keletkezhettek. Legyen pl.
nem MB, hanem BS a homlokszél, úgy hogy a homlok PQ-tój
8*
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nem MB-ig, hanem csakiüS-ig érjen; s legyen maga a tp—Vvei, akkor ez trpq egyenszögnél fogva pr=vsinci és tr—vcosa
v^sin-n , i)2cossa
.
,
sebessegekre szakad, melyeknek — ^ — es
—oszlopoK
felelnek meg. Ezek közöl az első, vsina deréklőleges sebességből keletkezvén, közvetlenül ható oszlop; a másikra nézve
figyelembe veendő, hogy ez a földi vonzerő irányához ferdén
hajló oszlop. Legyen ezen hajló oszlop magassága
v-cos'2a
2g '
,
,
v^cos-asina ,
akkor annak tüggelyes tv magassága :
~
vei egyenlő1
lő. Ezek szerint tehát látni való, hogy:
v^sin-a
v-cos^asina
fy
%
vés maga &a —($in-a-\-cos'*usiii(t). Ha továbbá figyelembe
veszszük, hogy ezen v=tp — oszlopával együtt a haladási
irányhoz //, s hogy a haladási oszlopot egyszer már /f0-vel jeleltük: úgy világos, hogy mi ezen a haladási irányhoz egyközüleg működő v sebességnek oszlopát következetesen csak
v"
^a-val jelelhetjük, úgy hogy
=:/<a és
(22.)
&a=//a(sm9a-|-cosa«sm<*) lesz. S ha ezt azután az utolsó képletbe átviszsziik, az ellenállás móditója :
(23.)
f VA)(SJ'« 2 «+cosWN«).
Igen tanulmányos e képletet az (5.) és (18.) alattiakkal
összehasonlitni. Először is minda háromban 2 /^-} - '/^* tényező
fordul elő, melynek második tagja most nagyobb figyelmet
kíván. /ía oszlopot a súrlódás okozza. E súrlódás csak a súrlódás elve szerint ítélhető meg. Minden súrlódás nagysága
már egyenes viszonyban áll azon nyomással, melyet a két súrlódó test egymásra gyakorol. E nyomást itt h0 oszlop méri
meg, lesz tehát /ia h0-ve 1 egyenes viszonyban; de ha e két oszlop egyenes viszonyban áll egymással, akkor szabad tenni
h=z<fhm ha ugyan cp a víz és szilárd test között mutatkozó
súrlódás tényezőjét jelenti. S ha végre ezt az (5.), (18.), és (23.)
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a. egyenletekbe átviszszük, egymásután e három képletet nyerendjük:

(24.)
j (.ítV-«-j- cos-usina) ; me-

t3=M

lyeket is ezután amazok helyett használni fogunk.
Minekelőtte értekezésünkben tovább haladnánk, helyén lesz előbb egy körülményre figyelmeztetni. Newton idejétől fogva a víz ellenállásáról legkivált kétféle nézet uralkodott. Voltak t. i. írók, kik Newton nyomán azt állíták, hogy a víz
ellenállása ferdén hajló síknál a hajlási szeglet négyszegített
sinusa szerint növekedik; — s voltak megint mások, kik
d'Alambert, Condorcet s Bossut kísérletei nyomán (1. Nouv, expériences sur la resistance des flnides. Paris 1777) azt állíták,
hogy az ellenállás nem csak úgy növekedik mint a szeglet
négyszegített sinusa, hanem azon kivül úgyis mint az egyszerű sinus. A fenebbi képletek csak a hasáb homlokára vonatkoznak ugyan, de azért mégis már világosan ki lehet venni
belölök, hogy mind a két állításnak igaza lehet, csakhogy a
homlok az egyiknél egy ferdén hajló függélyes síkot képez,
a másiknál pedig oly lejtő sík, melynek vízszintes egyenesei
a haladási irányra merőlegesek.
5.
A két utolsó czikkben két eset tárgyaltatik, melyekben
a homlok ugyan a haladási irányhoz ferdén hajló síkot képez,
de ha azokat közelebbről vizsgáljuk, úgy könnyen beláthatni,
hogy ama két czikk a ferdén hajló homlokoknak csak két
külön nemét tárgyalja ; mert az egyikben az elhajló homlok
függélyes, a másodikban pedig olyan lejtő síkot képez, melynek vízszintesei a haladási irányhoz J_. Ezen két eseten kivül
még egy harmadikat gondolhatni, mely akkor áll be, ha a
homlok lejtő síkot képez, melynek vízszintes egyenesei a haladási irányhoz ferde szeglet alatt hajolnak; s ez azután a fer-
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dén hajló homloknak a legáltalánosabb esete. Keressük most
a homlok-ellenállást ezen legáltalánosabb esetben.
7- Ábra.

Legyen e végre 7. Abr. xoy, xoz ,,és yoz három egymásra _L sík, melyek közöl xoy sík víszintesen és yo tengely
azon kívül a haladási irányhoz //-an gondoltatik. Legyen továbbá ABC egy az xo, yo és zo tengelyeket B, A és C pontokban, az xoy, xoz és yoz síkokat pedig BA, BC és CA egyenesekben metsző tetszés szerinti sík. Gondoljuk most az 1-sö
idombeli hasábot alapjával yox síkra úgy lerakva, hogy ABCD
homloka A ponton keresztül fektetve zox-hez // legyen, s DF
éle 4-tól O-felé feküdjék : akkor a hasáb ABC sík által vágódni fog. Legyen az ekkép keletkező harántékos metszés a
hasáb homloka, s maga az ABC sík egy úttal a ferde homloknak egy része.
A víz ezen harántékos homlok valamennyi pontjára hatván, a többi közt annak A pontjára is hatni fog; legyen mindjárt maga az AO=c a haladás sebessége, melynek iránya most
ABC síkhoz lesz hajolva; határozzuk meg ezen elhajlást'Fektessük e végre oy tengelyen keresztül ABC síkra _L-en EOA
síkot, akkor mértani okoknál fogva EO egyenes CB-re J_, s
lesz EAO=n szeglet az AO sebesség elhajlási szeglete ABC
síkhoz. Ezen a szeglet azonban ABC síknak fekvését nem ha-
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tározza még meg; ilyen 40-tól re-val elhajló síkot számtalan
sokat gondolhatni; mert ha az re-val elhajló EA egyenest OA
körül forgatjuk, akkor az EA egyenesnek E pontja xoz síkban EO sugárral KEH körívet, az EA egyenes HAKEHkörkúp-föliiletet írandja le, melyhöz ARC sík egy érintő sík. Ilyen
érintő sík számtalan sok gondolható, melyek mindenike A0tól re-val hajlik el ; azonban ezen számtalan sok érintő sík közöl csak egy lehet, mely az xoy síkot egy ilO-tól BAO=p
szeglettel elhajló BC egyenesben vágja. EA0=a és BAO=(í
szegletek altal tehát az A BC sík fekvése tökéletesen meghatároztatik.
Szükséges volna most AO sebességet össztevökre bontani ; hogy ezt eszközölhessük, előbb 0 pontból ABC síkra
X-t fogunk bocsátni. Ilyen merőleges két 0 ponton keresztül menő, ABC síkra X síkban fog feküdni. EAO sík mindjárt ezek egyikének tekinthető; s ha xoy síkban O-ból AB
egyenesre OD-t _[ -en húzzuk, úgy COD sík ismert okoknál
fogva ABC síkra szintén _L : az O-ból ABC-re bocsátandó X
egyenes tehát kétségkívül az EOA és COD síkok közös AM
átmetszésébe fog vágni.
Ha most ezen merőleges M pontját MA egyenes által
A ponttal összekötjük, s az ilykép alakuló MAO háromszögöt
MANO egyenszögre kiegészít jük, látni való, hogy AO sebesség
ezen EOA
síkjában fekvő egyenszög folytán két olyan AM
és -4-Vössztevöre szakad, melyek egyike AN—AO.sinci=c.sina
ABC A-re merőleges, másika AM—AO.cosa=c.cos<( ABC homlokhoz érintőleges. Ez utóbbi xoy vízszinteshez // nem lévén az
A BC síkban fekvő MDAQ egyenszög szerint ismét AQ és AD
össztevökre oszlik, melyek egyike AD AB vízszinteshez //, és
ODA derékszögű A szerint =AO.cosft=c.cosfi
másika
AQ pedig ABC sikhoz // ugyan, de AB vízszintesre merőleges, mely ismét MDA derékszögű A szerint
-VAM^—AD^—c
V"cos-a—cos "fi;
úgy hogy AO=c sebesség ezek szerint
ANznc.sina -,AD=c.cos(i és AQ—eV cos'1 a—cos2/?
össztevökre bontatik.
Ezek közöl az első AN, ABC síkra X lévén, a hom-
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lókra épen úgy fog hatni, mintha a víz csak az MO egyenes
szerint haladna a homlok felé. AN össztevö hatása tehát magában véve a 2-ik czikkbeli eset szerint lesz megítélendő.
A második AD AB vízszintes irányában működvén, oly
hatással lesz, mint azt a 3-ik §-be!i esetnél tapasztaltuk ; hatása tehát a szerint lesz megítélendő.
A harmadik AQ végre a homlok síkjában ugyan, de
annak vízszinteseire _L-en hatván, szintazon viszonyt hozza
létre, mint a 4-ik §-beli esetben először is már láttuk. — Ha
tehát mind a három össztevö együttes hatását akarjuk megtudni , úgy látni való, hogy itt mind a három tárgyalt esetet
egyszerre alkalmazásba kell hoznunk.
Szemléljük először is az AQ-1, úgy a 4-ik §-ben mondottakra visszaemlékezvén, bizonyos, hogy a víz ezen AQ
folytán, melylyel azonban nem csak az A pont alatti, hanem a homlokvíznek valamennyi eleme egyaránt bír, már is
-g— vízeröszeti oszlopot nyer. Legyen most DC ezen oszlop,
akkor ezen D-től C-ig érö s xoy vízszinteshez ferdén hajló vízoszlopnak CO függélyes oszlopmagasság felel meg. COD és
MOD derékszögű A _ ek hasonlóságára figyelvén, lesz azonban CO: CD—OM: OD, azaz CO: CD=sina: sinp, úgy hogy
a ferde oszlop függélyes magassága

De AQ se-

AQ2
bességnek --•— oszlop felel meg, s ha AQ helyébe a nekimegfelelő értéket helyettezzük, úgy a ferde oszlop függélyes oszlop magassága
c\
=7T
2g

.ária
(cos"a—-cos—.
1J
sin()

Szemléljük ezután AN össztevőt. Ezen sebességnek
AN—— vízi oszlop felel meg, s minthogy AN maga ABC síkra
AN_L , úgy a víz ——
oszloppal fog közvetlenül a síkra hatni.
9
'
•
Es minthogy az előbbi oszlop a víznyomást szintén gyarapítja, így az összes nyomásoszlop :
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"sin fi'

vagy, ha ~~ haladási oszlop ismét h0-vel jeleltetik:
r í •
i/
„ n sim\
— ii ^ m>-f/--\-{cos-K-COS-ty-T—j J
AQ és iLY össztevök ilykép történt összekelése után
még csak AD össztevő marad meg, mely magára a homloknyomás oszlopára befolyással ugyan nem lehet, de világos,
hogy az a vízielemeket 4-tól .8-felé mozgatja. — Ha most
ezen AD nem léteznék, a homlokvíz
f • 1 i /
. ,&na\
h.,1
I
U sin' K-\-(cc)s-a—r,os-3)-—•
1v
V
' 'stnfiS
oszlopnál fogva, melyet ezután rövidség kedvéértH val jelelünk
meg, két a homlok közepe függélyese szerint szétváló részre
szakadna, melyek egyike ./t-felé, másika pedig B-felé tartana.
Legyen , hogy érthetőbben beszélhessünk, maga az AB egyenes a homlokfolület vízszintesen mérhető szélessége, és D pont
annak felező pontja; tehát az AB vízszintes szerint állomásozó vízi elemek semleges pontja : akkor a Z)-töl A-ig érő elemek H oszlopnál fogva <4-fe!é, a D-töl .B-ig érők pedig .B-felé
fognak törekedni, és nyilvánvaló, hogy az AD sebesség,
mely minden elemben egyaránt megvan, az AD vízrészlet
A-felé tartó lefolyását meglassítni, a DB-ét pedig meggyorsítni fogja. Szemléljük ugyanis az AB elemek sorában egyszer m, másszor n pontot; legyenek u és u' azon sebességek,
melyekkel azok li oszlopnál fogva A és -B-felé folyni igyekeznek ; valamint k és kx azon oszlopok, melyek u és «, sebességek keletkezése után H oszlopból a vízelemekben még megmaradnak : akkor vízeröszeti okoknál fogva:
i

l
~~=H—k
2

és

k. ; miből

9

v f =

V H

-

k

és

7¥g=VH~k'

Minthogy pedig mind a két elem ezen sebességeken kivül még
AD sebességgel is bír: azért az m ponti elem
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aii n

, AD

P o n t i P edi S>

,
sebességgel fog folyhatni.

Ha most <4 fí vízszintesben a 7)-töl /l-ig terjedő vízelemeket vizsgáljuk, úgy azt találjuk, hogy ezen elemek H
oszlop hatása alatt igen különböző u sebességeket vesznek fel,
még pedig, hogy A pont alatt ezen u a legnagyobb, D pont alatt
a legkisebb ; ha tehát D-töl kezdve A-felé valamennyi elemeket keresztül futjuk, úgy valahol A és D között olyan pontra kell találnunk, melyben a neki megfelelő u az A D-vel
egyenlő; legyen mindjárt maga az m pont az : akkor e pont
sem 4-felé sem /í-f'elé nem folyhatván, az 4-tól -B-ig eső vízelemek semleges pontja. AD sebesség hatása tehát csak abból
áll, hogy az AB oszlop semleges pontját az oszlop közepéből
más m pontba általteszi, melytől a homlokvíz azután ellenkező irányban szétfoly.
Ezeket feltévén, vegyük most mA homlokvonalt közelebbről tekintetbe, s menjünk rajta m-böl egyszer valamely
q pontig, másszor megint valamely más q' pontig : akkor,
miután az egész AB oy szerint egyközüleg halad, mq és mq'
hosszakra egyidejűleg bizonyos vízmennyiségek fognak találni;
ezeket F és F,-nek, valamint mq és mqA hosszakat x és a;,nek nevezvén, lesz:
V : F,=a? : xt. Ezen tömegek a nyomban követöknek
helyt engedvén, bizonyos sebességekkel 4-felé folynak; legyenek v és v1 ezen sebességek, úgy ismert okoknál fogva
ismét :
F : Vt=v : v,; úgy hogy
v : vt=:x : xt s így megint
v—Bx lesz. Ezen v sebesség most csak H oszlop és AD
oldalsebesség közre működéséből keletkezhetik; lesz tehát,
ha H és AD helyébe az azokkal megfelelő értékeket teszszük,
és a fentebb mondottakra figyelünk,
~ = \ f
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miből k kikerestetvén:
(
s
m
c
t
\
sin-n+(cos-it—cos"-(Í)-r- )—h0cosu/S—
svnps
2Bxv
W
~VYg

K w s n

~

2g

lesZl

Ezen k az mA homlokvonal külön-külön pontjaiban igen
különböző lesz; legnagyobb érdekkel bír &-nak azon értéke,
melyet az a homlok A végében vesz fel. Nevezzük k ezen
értékét fc.-nak, a homlokvonal egész hosszát 6-nek, félhosszát
tehát 5-nek, s a semleges pont elállását a homlokvonal közeu

pétöl d-nek, úgy hogy mA homlokrész

—d; akkor

SÍWíí \
(
sin-a-\-(cos-a—<:os-rí)—^J—h cos0

VTg

P-

~KKcosa-B*—2g—

Más részről ha m pontra tekintünk, s a fentebb mondottakra
emlékszünk, úgy tudjuk, hogy m-re nézve a /7-ból keletkező
u sebesség az 4Z)-sebességgel egyenlő volt, lesz tehát
u

ha most ezen AD nem léteznék, úgy u=B.d-vel volna, lesz
tehát :
Bd

(2b.)

Vfg=Vh°C

Ha ezek után K kitételében az ott kitett hatványolást s
Bd
az illető szorzásokat véghez viszszük, és
^„cos/S
irjuk, s az egymást semmisítő részeket kihagyjuk, keletkezik :

- C)

(27.) . . . . K = h ( t Q i n * u - \ - ( c o s * a - c o 8 * p f ~ ) —

Ezek ulán mB homlokvonalra átmenvén , s ugyanazon
nyomozást, melyet előbb mA vonalra nézve véghez vittünk>
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mB-re nézve újra ismételvén , először is ezen egyenletre jutunk :

cos'2n— cos2.
oszlopot fogjuk tapasztalni; úgy hogy
, minek folytán a
később beálló egészelési müveleteknél k, és kh határ-értékek
tetszés szerint felcserélhetök lesznek.
Kitudván ekkép a homloknyomás oszlopmagasságát,
magát a homloknyomást kell keresnünk. Világos, hogy azt
megnyerjük, ha a (25.) és (28.) a. egyenleteket x szerint egészeljük, s a nyert egészleteket kellőkép összeillesztjük. Ezen
összeillesztésnél azonban ugyanazon megkülönböztetéseketkell
tennünk, melyeket a 3-ik §-ben tettünk volt; mi okból itt, úgy
mint ott, három határ-egyenletre jutunk. Ezen három egyenlet a
((9) alattiakhoz egészen hasonló lesz. Az ez úton nyerendő határegyenletek külsolegvéve különböznek ugyan egymástól, de haa
(25.)és (28) a. képletek x szerinti egészletei azokba helyetteztetn e k , csak egyetlenegy eredményre fognak vezetni: úgy hogy
a (jS) és (13.) a. képletek kifejtése közben mondottak szemmel
tartása mellett elégséges, ha ama három eset közöl egyet kiemelvén, a hánylatot csak arra nézve viszszük véghez. Ha most a
(fi) a. képletek középsőjét választjuk, úgy következendik :
P=p"h

s ha a (23.) a. egyenletet e végből egészeljük x

szerint, s a nyert egészletbe x helyébe b-ét és d helyébe | - é t
teszszük, kijö :
P=bhA

sin-ct-\-ícos-«— cos2/?)

— bh0cos,1p-\Bb-Vh0co$p

Bb3
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De ha a (27.)-re tekintünk, és egyúttal a (26.) a. egyenletben
d helyébe | - t írjuk, ezt találjuk:
u

B-

f

i /

,sm« \

mely egyenlet kellő felhasználása P értékét végre így alakítja á t :
P=*/abh0(sin*a+(cos*a-

cos«/»)

UK

Ezen képletnek most ismét azon tulajdonsággal kell bírnia , hogy értéke azon esetben elenyészszen, ha ABC homlok
yo haladási irányhoz //, azaz ha a és /? szegletek egyidejűleg
elenyésznek. Ha azonban a nyert képletben
és /5=0-vel
teszszük :
P=1/3bk„ következik; miből látni való, hogy oszlop a és
(3 szeglettel együtt el nem enyészik. Hogy ez valóban történjék,
szükséges, hogy K-t kellőkép átalakítsuk. E végből /ű,-nak keletkezésére, s nem különben arra is kell figyelnünk, mit a 3-ik
és 4-ik §-ben az ott előforduló /<;„ oszlopok czélszerü átalakítására mondtunk. Ha pedig ugyanazon úton járunk el mint a
3-ik és 4-ik §§-ben, végtére :
sin4«-j-(cos2«—nyerjük ,
melynek segítségével ismét :
sina\
(
sin' a-\-(cos' a - cos"(l) —
1

1

1 lesz;

sin p s
s ha végre ezen b szélességű homlokra vonatkozó nyomást a
homlok szélesség-egységére vonatkoztatjuk, és ha Aa súrlódási oszlopot a súrlódási együttható segítségével kiejtjük, lesz
a homlokra ható ellenállás
(30.)
Es ez azután a megfejtendő kérdésnek legáltalánosabb
feloldása. Az előbbiekben három külön eset tárgyaltatott, melyek kétségkívül a most felfejtett általános esetben is foglalvák.
Fel kell tehát tennünk, hogy az amazokra vonatkozó (22) a.
képletek a (30) alattiban is foglaltatni fognak. Lássuk ugyanis azt:

126

MÁRTIN LAJOS.

A 2-ik §-ben feltettük, hogy a homlok a haladási irányra _L. Ha most a 7. ábrára visszamegyünk, abból kivehető,
hogy ABC sík yo-ra csak akkor _L, ha mind a mind (i szeglet 90°-t tesz. Ha azonban a (30.) képletben mind a mind /?
helyébe 90°-t teszünk, úgy
S171CC

sin-a-\-(cos"a—cos'-/?) - — = 1 lesz, s a képlet maga a (24)
alattiak elsejébe megy által; s láthatni, hogy e képlet valóban a
(30.) alattiban tartalmaztatik.
A 3-ik §-ben ismét feltettük, hogy a homlok egy a haladási iránytól a szeglettel elhajló függélyes síkot képez. Ha
pedig a 7. ábrára visszatekintünk, szerinte láthatni, hogy ABC
sík csak akkor lehet függélyes sík, ha EAO szegletet xoy síkra fektetjük, de ez esetben « szeglet /?-val egyenlő. Ha azonSlTlCC

ban a (30.) a. képletben «=/3, úgy sm2«-j-(cos%—cos2//)^-^
kitételből a második tag kiesvén, csak sin-a marad, úgy hogy
a képlet ismét a (24.) alattiak 2-ikába megy által.
A 4-ik §-ben végre feltétetik, hogy a lejtő homlok vízszintesei a haladási irányra
legyenek; ez esetben kell tehát, hogy (7. ábr.) B A O = p = 9 0 ° legyen. Ha azonban a (30.)
SXTiCt

képletben /? helyébe 90"-t írunk, úgy sin"a-\^{cos"a—cos-p)——
szorzó (sin-u-\-cos"asina) szorzóba megy által, minek folytán
a (30.) a. képlet ismét a (24.) alattiak utolsójával egybevág;
úgy hogy ez utóbbi is a (30.) a. képletben foglaltatik.
6.
Kitudván ekkép a víz ellenállását egy tetszőleg hajló
homloknál, a hasábnak hátfölületére megyünk át. A homlokfölületnél tett tapasztalás m inket most oda utasít, hogy a hátfölületre nézve hasonló úton járjunk. E végre itt is 4 esetet fogunk
szemlélni; az elsőnél a hátfölület a haladási irányra JL lesz, a 2ikban a hátfölület egy a haladási irányhoz a szeglettel hajló függélyes síkot, a 3-ikban pedig olyan lejtő síkot fog képezni, melynek vízszintesei a haladási irányra _L-ek, a 4-ik esetben végre a tetszőleg fekvő hátfölület fog vizsgáltatni.
Az első eset tárgyalásához fogván, legyen ABCD
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(8.ábr.)az ab vízszintesig víz alámerülő FACDBG hasábnak
háta, mely oy szerint c sebességgel halad. A haladó test a hátvizet azon térnek elfoglalására kényszeríti, melyet az háta
mögött hagy. A víz ennek folytán mozgásba jő. Ha e mozgásokat vizsga szemmel nézzük, úgy a következő tüneményeket veszszük észre :
8. Ábra,
(i

az alabbl térben lévő víz ssl vonal szerint két részre
szakad, melyek ugyanazon mozgásokat ellenkező irány felé
hajtják végre. Es pedig úgy tapasztaljuk, hogy a víz s,s vonalban a haladó testet egyenlő sebességgel követi; közvetlenül ab
színvonalban látjuk ismét, hogy a víz ab hátvonal s közepéből mint semleges pontból b és a felé szétfoly; a többi bbt bs
és ss, valamint axa, as és ss, egyenesek közé foglalt víz örvényes mozgásban részesül, mely annál hathatósb és jobban
észrevehető, minél szélesebb a test háta s minél gyorsabb
a haladása. Jelenleg minket a víznek ezen örvényes mozgása nem érdekel annyira, mint inkább azon nyomása, melyet
a hátvíz ABCD síkra gyakorol. Mely ezélra elégséges, ha azon
vízelemeket nézzük, melyek ABCD síkhoz legközelebb
vannak. Válaszszuk e végből eleintén azon elemeket, melyek
ABCD síkot megérintik. Mindenekelőtt azon elvitázhatlan
igazságra kell figyelmeztetnünk, hogy a korlátlan, vagy hogy
úgy szóljunk, a szabad víz önmagától csak akkor jöhet folyásba, ha egy nagyobb vízeröszeti nyomásnak alávetett
helyről egy kisebb vízeröszeti nyomásnak alávetett helyre kerülhet; s tehát ha szabad víztömegeket mozgásba jő-
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ni látunk, akkor a kisebb vízeröszeti nyomást mindig ott kell
keresnünk, a hová a víz foly. Ha most ezen figyelmeztetés után
az ABCD sík szerint kiteregetett vizelemeket vizsgáljuk, úgy
az ab vízszinvonalban állóknál azt tapasztaljuk, hogy s pontból ellenkező irányban b és a felé folynak : mi előbbi elvünknél fogva csak úgy történhetik, ha az elemek vízeröszeti nyomásai vagy feszületei s pontból kiindulván, mind a mind ó-felé
kisebbülnek. — Ha most megint az abCD síkban sr függélyest vizsgáljuk, úgy az s ponttól r pontig érő elemek s-töl
kezdve helyről-helyre nagyobb-nagyobb víznyugtani nyomásnak alávetvék ugyan, de minthogy azoknak s pontjában
se s-töl r-felé, se r-t öl s-felé tartó mozgást észre nem veszünk, azt következtethetjük, hogy az sr oszlop egész hoszszában egyenlő vízeröszeti nyomásnak van alávetve. Ugyanazt tapasztalhatni egy másik pl. mn függélyesben; itt is a vízelemek wi-töl n-ig leszállván, helyröl-helyre nagyobbodó víznyugtani nyomásnak lesznek alávetve; de minthogy ezen elemekben se m-től n-felé, se megfordítva ra-töl m-felé tartó mozgást nem észlelhetünk, azt kell következtetnünk,
hogy azok ugyanazon vízeröszeti nyomásnak alávetvék. A
tapasztalás tehát bennünket itt arra vezet, hogy a hasáb háta megett levő vízben hasonló vízeröszeti viszonyok léteznek,
mint a milyeneket a horalokvízben találtunk; úgy hogy itt is
elég lesz, ha a hátnak csak egyik vízszintesét vizsgáljuk.
Minden tüneménynek megvannak a maga okai. Keressük azon tényezőket, melyek ezen a hátvízben mutatkozó vízeröszeti viszonyokat okozzák. Legyen e végre MBAN (9-ik
ábr.) a c sebességgel oy szerint haladó test vízszintes keresztmetszése, és H azon víznyugtani nyomás, melyben az MBAN
átmetszés síkjában időző vízelemek részesülnek. Nem kerülheti ki figyelmünket, hogy a hátnak p pontjával érintkező víz
elem az előbbi észlelet nyomán kettős mozgásban vesz részt;
mert hogy ezen p elem a hát irányában .á-felé folyhasson, kell
hogy ezen vízelem a háttal együtt c sebességgel oy szerint haladjon. Egyáltalában láthatni már, hogy az 4-tól B-ig terjedő
vízelemek, s így az 0 pont alatti is, ezen c sebességgel a p ponti elemmel közösen bírnak.
A test megetti víz maga magától mozgásba jő; előbb ki
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mondott elvünknél fogva tehát világos , liogy mozgását Csak
víznyugtani nyomásának rovására nyerheti. így tehát c sebesség is a nyugtani nyomás csökkenésével jöhet létre. De c
9. Ábra.

A

sebességnek - - vízoszlop felel meg, úgy hogy ezen c-vel hac-

c-

ladó elemekben legföljebb H — , vagy, l i a ; - haladási oszlopot úgy mint eddig /f0-vel jeleljük :
H—h0 nyomás marad, melyet ezután a liátvíz feszerejének fogunk nevezni.
Az FBAL téren kivül álló víz mint nyugvó víztömeg az
FBAL térben levő elemekkel nem haladván, s így eredeti H
nyomásából mit sem vesztvén, ennélfogva az FBAL térben
levő vízhez hasonlítva túlnyomást nyer, melynél fogva FBAL
térbe fog hatni, mig csak a kül- és belvíz közti nyomás-különbség kiegyenlítve nincsen. Azonban a külvíz behatolása FBAL
térbe nem lehet befolyással az AB szerint időző elemekre,
Mert mi alatt a külvíz az FBAL térbe hat, s az ott beállott
nyomás-különbség kiegyenlítését kieszközli, az alatt az AB
hátvonal és vele együtt az AB szerint időző elemek is már tovább haladtak, úgy hogy a belépő külvíz a haladó vizet utói
sem érheti. Hogy a haladó vizet elérhesse vagy csak nyomban követhesse, megkivántatik hogy H nyomásának rovására
önmagát a haladó tömeg után indítsa, mit ha tenne, 11 nyomása helyébe szintén csak ti— /<„ nyomással bírna, úgy
MATHEMAT. ÉRTESÍTŐ. —
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hogy útra kelése után az előtte haladó tömeggel együtt egyenlő
feszerejü levén, arra befolyással nem lehetne. Látni való tehát,
hogy a külvíz az AB-ve 1 haladó vízelemek vízeröszeti viszonyait semmiben sem változtatja meg. Miután pedig a hátvíznek nyomása a test hátára csak azon elemek feszerejétöl függ,
melyek közvetlenül a test háta megett haladnak: következik , hogy annak kitudására a külvíz behatolására néznünk
nem kell, mi okból is ezután azt egészen mellőzzük.
Ha most az FBAL térben levő víznek oy szerinti haladását tekintetbe veszszük, úgy nyilván való, hogy az e térben
haladó tömeg AL és BF határokban a külvízzel érintkezvén,
súrlódási ellenállásra talál. Ezen súrlódás kétség kivül a haladó víznek sebességét meglassítni törekszik, mi azonban
tettleg be nem állhat; mert ha az elemek haladása meglassudnék, akkor a meglassudó elemek az egyenletesen haladó test hátától elszakadván, attól visszamaradnának, úgy hogy a haladó test és a haladó víz közt üres tér keletkeznék; a mi megint
a vízben még meglevő feszerövel ellenkezvén, annak csökkenésével gátoltatik. Minthogy a víz ezek szerint a súrlódás
következtében beálló sebesség veszteségét a még meglevő
íí—/;„ rovására helyre hozza, látni való, hogy ez által a vízeröszeti viszonyok a haladó tömegben megváltoznak.
Ezen megváltoztatása a vízeröszeti viszonyoknak ismere.
tes, mihelyt azon meglassudásokat ismerjük, melyeket a súrlódás, a haladó tömeg víznyugtani feszereje nemléteztének esetében, a sebességekben előidézhetne. Hogy ez utóbbiakat kitudhassuk, szabadjon egy ideig a haladó víznek nyugtani feszerejét mellőzni, s föltenni, hogy a súrlódás képes a víz haladását meglassítni. Ezt feltévén gondoljuk az AOSL tömeget LA határához párhuzamos LAzzl, z1zvvl , . .. .plpnn1 ,
nlnmm1, m^mOS rétegekre osztva. A víz most oly laza testnek tekintendő, melynek tömecsei a legkisebb erők által egymásközt eltolatnak. A vízelemek ezen tolékonysága folytán
tehát nyilvános, hogy az LAzz, vízréteg sebességé, melynek
minden eleme AL szerint súrlódást szenved, valamivel csökken. Minthogy ennek folytán az LAzz1 réteg a vele határos
zlzvv1 réteghez hasonlítva lassabban kezd haladni, következik, hogy a két réteg közti zzx határban új súrlódás fog fejlődni,
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melynek következtében ismét a í ^ s o t , réteg sebessége valamivel csökken, minek folytán most ismét a z1zvvl réteg a rá következő határos réteghez hasonlítva lassabban halad, úgy
hogy a két réteg közti vol határban új súrlódás fejlődik. így
rétegenként haladván utóvégre arra jutunk, hogy az AL-hvu
fejlődő súrlódás valamennyi rétegben mcglassudást okoz. Ezen
rétegről rétegre beálló meglassudások nem lehetnek egyaránt
egyenlők; mert ha pl.
és nn^n^i határos rétegeket szemléljük, s az azoknak megfelelő sebességeket, melyekkel a meglassudások beállta után bírnak,
és «-nek nevezzük, úgy
azon esetben, ha v,—v lenne, a két réteg, egyenlő sebesenhaladván, súrlódást nem fejleszthetne, ami csak akkor gondolhat ó, ha két réteg, semmi tolékonysággal nem bírván, egy szilárd
testet képez, a mi nézetünkkel ellenkezik, keli tehát hogy
v,^>-nél legyen. Es pedig minthogy az AL határhoz közelebb
fekvő réteg az ott fejlődő súrlódás által többet szenved
mint az attól távolabbra fekvő réteg : következik, hogy
v,<Ci>. E két sebességnek

v

2

v~
és — oszlopok felelnek meg, s

v -.
vq
minthogy u ^ v - n é l , tehát ~ is <"—-nél. E két oszlop most
csak annyival külonbözhetik egymástól, a mennyit az /I/L-ben
fejlődő súrlódás az nn t j) t p rétegben megemészt. Nevezzük azon
oszlopot, mely a súrlódásra fordíttatik, <j),-nek, és a
é3 v sebességeknek megfelelő oszlopokat kyés &-nak; akkork—k l —<f l
és fc^&j-J-qpj. Legyenek most k0 kukul
azon oszlopok,
melyek az *SO-tól kezdődő és 4 i - b e n végződő egyes rétegek sebességeinek rétegről rétegre megfelelnek, valamint q p ^ n f n , . . . .
azon oszlopok, melyek a két-két határos réteg közt fejlődő
súrlódás által megsemmisülnek ; akkor :
az első és 2-ik rétegre nézve : &ü=í;1-J-qp1
a 2-ik és 3-ikra
„
„ 3-ik és 4-ikre
„
^u^^iirhíPiii
átalában tehát
öszvege ezt adja :

& a -j=:í; n -f <j)n ;

melyek

%

Másrészről tekintetbe veendő itt azon körülmény , hogy
9*
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ezen rétegek H—h0 nyugtani nyomással egyaránt bírnak,
melynek folytán minden réteg a vele határos rétegekre egyenlő nagy nyomást gyakorol. A súrlódás a súrlódó test nyomásához aránylagos levén, világos tehát, hogy az egymásra egyformán nyomó rétegek közt ís mindenütt ugyanazon súrlódás
fejlődik. De egyenlők levén a súrlódások, megint világos,
hogy az azokra fordítandó vízoszlopok mindenütt egyenlők ;
miből látni való, hogy q j ^ í j p j ^ q p , , , ^ : . . . . qi„; minek foiy
tán a fenebbi egyenlet erre változik á t :
k0=ka-}-n.cp ; úgy hogy a súrlódás összes oszlopa a súrlódó rétegek számával egyenes arányban áll.
Ha most 0 ponttól OA vonal szerint menvén, egyszer
p másszor v pontnál állunk meg, úgy az op és ov utakra eső rétegek száma a keresztül futott utak hosszaival egyenes viszonyban állanak , úgy hogy, a rétegek számát vonatkozólag n és n,
az op és ov utak hosszait x és a?,-nek nevezvén,
n : n —x : a;, lesz. Ha ezek után ismét a fentebbi egyenlethez visszatérünk, s azt egyszer a homloknak p másszor v
pontjára vonatkoztatjuk , akkor kn helyébe egyszer k-t másszor &,-et írván, a mondottak szerint
k0=k-és
-j-n ^ lesz.
De mivel n : n^x : xx, azért
i

,

i ,, .

«<P

n

i V

,

nq: n,cp=x: x , ; mely arányból ismét — - = -— követtC

3/j

kezik. Látni való tehát, hogy — hányados állandó érték; nevezzük azt 4-nak, úgy hogy nq—xA, és egyúttal :
k0—k-\-Ax valamint k0=zlcx-\-Axv És minthogy a p
vagy v pont alatti elem ezek szerint nem a
hanem csak
egy a k oszlopnak megfelelő sebességgel haladhat, következik, hogy az oszlop-veszteség :
(31.)
A k=ka—k=Ax.
Az FBAL térben levő rétegek azonban H—ha nyugtani
oszloppal bírnak. Ezen II—h0 nyomás nem engedi most, hogy a
vízmeglassudván a haladó testtől visszamaradjon. Minthogy pedig er. csak úgy történhetik, ha ama A& oszlop-veszteség a
vízben meglevő nyugtani nyomáséból pótoltatik : világos,
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hogy a p pont alatti elem eleintes H— li0 oszlopából ezután
még csak egy H—h0— hk oszloppal bírhat, úgy hogy az 0
ponttól x távolra eső elem
H—Ji0—Ax oszloppal nyom a test hátára.
Az oszlopról magára a nyomásra általmenvén, OA hátvonalban np végtelen kis dx kiterjedésű elemet választjuk;
miután a víz ezen területre H—h0 — Ax oszloppal nyomhat, következik a nyomás nagysága :
dp—{E—h0—Ax) dx-, és ha az egyes térelemről az egész
területre átmegyünk :
p—fHdx
—f(hu-\-Ax)dx.
E képlet két egészletböl áll, melyek közöl az első a víznek nyugtani nyomását jelenti, melyet a test hátában fejleszt.
Ezen nyugtani nyomás magát a tulajdonképi ellenállást se nem.
nagyobbítván, se nem kisebbítvén,egyszerűen elhagyandó; mert
tudjuk már, hogy a víznek nyugtani nyomása az (l.)a. képlet szerint az ellenállási képletből véglegesen kiesvén, tekintetbe sem veendő; úgy hogy a hátbeli ellenállás csak azon
oszlop-veszteségekből áll, melyeket a hátvíz természetes feszereje megszenved, lesznek pedig azok :
p=—f(h„-\-Ax)dx.
Minthogy pedig a hátbeli ellenállás a homlokbeli ellenállásból kivonandó, azért látjuk, hogy amaz egészlet előjelét
megváltoztatván a homlokbeli képletekhez adandó lesz; minél fogva
p—-\-f{htí-\-Ax)dx fogjuk írni.
Hogy pedig az egészelési határokat egészelés után helyesen alkalmazzuk, arra kell figyelnünk, hogy az egészlet a test 0 pontjától egész A pontjáig számít; x= o és
tehát a határok, melyekj tekintetbe vételével
£

Hogy most A mennyiséget eredményünkből kiküszöbölhessük , azon kitételhez kell visszatérnünk, mely a hátvíznek nyomását képviseli; szerinte van : H—h0 Ax, azaz:
H— (h0-\-Ax). Ezen két tagnak elseje a víz nyugtani nyomá-
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sának oszlopát méri; a 2-ik (h0-\-Ax) tag pedig azon oszlo •
pot adja, melylyel a víznyugtani nyomás oszlop-magassága a
test haladása folytán fogy; nevezzük ezen oszlopveszteséget
A-nak, úgy hogy :
]i~hlt-\-Ax
akkor az A pontban tapasztalható összes
oszlopveszteséget Aa-val jelelvén, lesz:
s )a

l

ebből

értéket kikeresvén p kitéte-

lébe átteszszük, s egyúttal ^ közös szorzót kiemeljük, követu

kezik :
b f ,

, K - K \

1»=2V »"•—2~ )

azaz :

Ezen nyomás OA hátrészre terjeszkedik ; ugyanazon nyomás fejlődik a hátnak OB részében: hogy
tehát az egész AB hátra elterjedő nyomást megnyerjük,p
nyomást kétszeresen kell vennünk, s lesz :
P=b Q^y^)-

Es minthogy ezen nyomás A B—b tér-

re vonatkozik , a hátfölület téregységére vonatkozó nyomás
azaz a hátbeli ellenállás módítója fog nyeretni, ha ama kitételt 6-vel elosztjuk, miből tehát a módító
(32.)

ki.

7.
Előbb a test háta a haladási irányra J_ volt; legyen az
most egy a haladási irányhoz a szeglettel elhajló függélyes sík.
Könnyen belátható, hogy ez esetben is, valamint az eddig tárgyaltakban, nem az egész hátfölületet, hanem annak csak valamelyik vízszintesét kell szemlélnünk. Mert a hátfölület síkot
képezvén a haladási iránytól mindenütt egyaránt elhajlik, minek folytán a vízerőszeti viszonyok, melyek csak az elhajlási
szeglettel változnak meg, a síknak minden pontjában ugyanazok.
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10. Ábra.
V,

,X

D

Legyen tehát CABD (10. ábra) az Oy szerint h0 oszloppal haladó hasáb vízszintes átmetszése. A víz FABL térben a testet követvén vízerőszeti nyomásából azaz feszerejéböl veszt, s az innen eredő tünemények az előbbi czikkben tapasztaltakhoz egészen hasonlók lesznek. Az e szerint két ellenkező irány felé szétfolyó hátvíz semleges rétege azonban
most már nem a hát 0 közepébe, hanem más valahová, pl. ss,
vonalba esend. Mert a hátvíz a haladó testet követni kényszerülvén, ezt csak feszerejének vesztére teheti; e miatt a víz a
legrövidebb utat keresi, mely tehát _L a hát irányára. Már ha
most egy s pont alatt időző vízelemet szemlélünk, s fölteszszük,
hogy az vízerőszeti feszerejénél fogva sn sebességgel a hátat
követni akarja: akkor ezen sn smnp egyközénynél fogva sm
és sp oldalsebességekre oszlik, melyek közöl az sp az O-tól
/1-felé fejlesztett súrlódási veszteségeket növeszti, az O-tól Bfelé beállókat pedig kisebbíti; úgyhogy a súrlódási veszteségek semleges pontja, mely sp-nek nem léteztével O-ba esnék,
ez által egy másik 0 és B között fekvő pontba helyeztetik át.
Ha most a haladó hátnak nem csak s hanem valamenynyi pontját nézzük, úgy bizonyos, hogy a víz azok után egyenlő
sebesen halad. Ezen sebességek a hátra JL-ek levén, szintúgy mint az s pont alattié két ösztevöre oszolnak , melyek közöl az egyik Oy-hoz / / , és sm-el mindig egyenlő, a másik
pedig AB hez érintőleges és az sp-vel egyenlő. Minthogy ez
a hátnak valamennyi, tehát A és B két végpontjában is úgy
van : azért az ezek alatt időző elemek is két sm és sp sebességekkel egyenlő és //' ösztevő sebességekkel bírnak; és minthogy
az FBAL téren kivül levő elemek semmi mozgásban nem részesülnek, világos, hogy jáFés BL határokban súrlódás ke-
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letkezik, mely az előbbi czikkből ismert törvény
fog alakulni.

szerint

vis sebesség most a test haladási sebességénél kisebb
msnem lehet, kell tehát hogy legyen -^=h0-ve\;

mns derék-

szögű A-nél fogva lesz tehát:
sn2 7 . „ , sp" ,
„r.
, „
——h0sin-a es +-=h0cos-a. Minthogy most a víz íeszereje csak ezen ns-et teremti elé, következik, hogy a feszerö csak is ezen »s-nek h0sin"a oszlopával csökken, mely is a
semleges réteg oszlopvesztesége lesz (miután ez a súrlódási
veszteségek semleges rétege). Ila a semleges rétegtől egy másik pl. qq' rétegre általmegyünk, úgy a víz feszereje abban
h08Ín"a oszlopon kivül még egy az AF határban fejlődő súrlódásból keletkező oszloppal vesztend. Ezen súrlódási veszteség kinyerésére, sp üsztevöt egyideig mellőzvén, s az előbbi
czikkekre visszaemlékezvén, bizonyos, hogy a súrlódás az
O-tól 4-ig terjedő rétegekben O-tól kezdve a rétegek számával öregbedik, úgy hogy az egy O-tól Oq=x távolra eső q
pontban =4a;-el tehető. Ezen Ax súrlódási oszlop qqt réteg
hossza szerint, tehát Oy-hoz //-an miiködvén, két össztevő oszlopra fog szakadni; hogy ezeket helyesen kinyerjük , legyen
sr azon sebesség, mely Ax oszlopnak megfelel; akkor ezen
rí rtbu egyenszög szerint ts és us ösztevökre olyformán szakad , hogy az AB-re X ts—rs.sina. S ha ismét a sebességekről az oszlopokra általmegyünk, lesz :
ts" rs"
—
.sin-a—A.x.sin-u az AB-re X súrlódási oszlop.
2g
Minthogy most ezen oszlop az sn sebességével együtt az ösz
szes feszerö-veszteséget képezi, következik, hogy ezen veszteség
(33.)

li—li0sin-a.-\-Axsin"a.

Ezen a hátnak egyik tetszés szerinti pontjára vonatkozó egyenlet érvényes a hátnak valamennyi, tehát A pontjára
flézve is. Legyen ugyanis K az 4-ban tapasztalható összes
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oszlop-veszteség, és AB szélesség = b , tehát 4 0 = 0 5 = | ; aku
kor az utolsó egyenlet szerint:
\-=h<ssin"-ci-\-AQ^sinn-ct.

(34.)

Kikapván ekkép azon oszlopveszteséget, melyet a hátvíz feszereje a hasáb mozgásával szenved, világos hogy a víznek nyomása a test hátára ki fog jöni, ha az FABL térben
uralkodó természetes H feszerőből ama k veszteséget kivonjuk , úgy hogy az egyes vizelemnek mozgáskor
II—k feszerö fog megfelelni, melylyel tehát a hátra hat.
Az oszlopokról magokra a nyomásokra általmenvén, következik hogy :
(H—k)dx a végtelen kis dx kiterjedésű területben, és
/(//—k)dx
az 4-tól O-ig terjedő hátvonalban tapasztalható vízszintes nyomás lesz. Ez utóbbi egészletben azonnal
ráismerni, hogy helyben az (1) a. képlet alkalmával mondottak tekintetbe vétele után csak a 2-ik azaz —fkdx tag tartandó meg, mely is előjelét megváltoztatva, a víznek a test homlokában fejlesztett ellenállásához járulván, ahhoz les zen adandó.
Lesz tehát :
fkdx azaz
J"(J>„sin'!a-\-Axsin.-a)dx az AO hátban fejlődő ellenállása a víznek.
A most követelt egészlésnél az egészlési határokra is
kellvén figyelnünk, megjegyzendő, hogy a benne szerepelő x
változó most a hátnak 0 közepétől számít, és hogy x=0 a változónak alsó határa, és minthogy a hát O-tól egész 4-ig terjed , x=AO=-

u

ugyanannak felső határa; lesz tehát az 4 0 -

ra eső ellenállás:
r
p—y(h0sin'1K-\-Axsin(ia)dx,
0
után ^ezorzót kiveszszük, 4
tezzük :

vagy, ha egészelünk, egészelés
értéket a (34)-böl helyet-

138

MARTIN LAJOS.

b f A0sin2a-)-&A
P
~2\
2
)
Ezen nyomás AO hátnak felel meg; ha ugyanazon eljárást BO hátnál is követjük, épolyan nyomást nyerendünk, s
ha azt az előbbihez adjuk, az egész AB hátra vonatkozó
nyomást nyerendjiik : miből tehát látni való, hogy az AB-re
vonatkozó ellenállás kétszer oly nagy mint az AO-ra, vonatkozó. Lesz tehát:

Ezen nyomás most az AB—b szélességű hátra vonatkozik; ha azt b vei elosztjuk, a szélesség egységére vonatkozó
nyomást, vagyis a hátbeli ellenállás módítóját nyerendjük, s
lesz az :
" ''

; mely képlet még némileg átalakítandó.

Nyilvánvaló t. i. hogy £-nak a jelen esetben « szeglettel
együtt eltűnnie kell; minthogy pedig ez a képlet második tagjára nézve nem történik, e tagot azaz /c„-t a kellő alakba
kell változtatnunk. E végből arra kell figyelnünk, hogy ezen
k. oszlop egy az AB hátnak mind A mind B végében fejlődő oszlop, mely BA-ra
Ezen oszlopnak bizonyos sebesség fog megfelelni; legyen vA ezen sebesség, akkor az vuBz
egyenközény folytán xA és zA össztevökre oszlik ; melyekre nézve zA.sina=vA. Ha tehát megfordítva a sebességekről
az oszlopokra visszamegyünk, következik, miután a vA-nak
ki oszlop felel meg :
Z

~ s i n - a = k „ - Z - ^ - oszlopra nézve tekintetbe veendő,
2<7
2g
hogy a neki megfelelő zA sebesség a hasáb haladási irányához egyközii. Miután pedig az ennek megfelelő oszlopmagaszA2
ságot /(„-vei jeleltük, a zA-nak megfelelő
oszlopot
következetességből csak Aa-val jelelhetjük ; lesz tehát
i;,=/i,sm%, mit /í, helyébe tévén az ellenállási módítót így
változtatja
át:
<35->
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Ezen képlet kifejtése után, még egy körülmény fejtegetésébe kell bocsájtkoznunk. Mondottuk fentebb, hogy a hátvíz semleges pontja a hátnak közepétől elüt. Ezen eltérését a
semleges pontnak a hátvíz azon ösztevö sebességei okozzák,
melyek, mint pl. az s pont alatti elemnek sp össztevője, a háthoz érintöleg működnek. Ezen érintőleges sebességek a súrlódási oszlopokat mennyiségileg ugyan meg nem változtatják,
úgy hogy az ellenállási képleteket lehozhattuk a nélkül, hogy
azokat tekintetbe vettük volna; minthogy azonban ezen érintőleges sebességek a semleges pont fekvésére befolynak, tehát szükséges, hogy azokat most külön tekintetbe vegyük. E
végből ismét az s pontbeli sn sebességnek két ösztevőire
térünk vissza, melyek közöl sp=smcosct, vagy, minthogy srn a
test haladási sebességével egyenlő, sp^zccosa, úgy hogy ezen
C^cos^CÍ
ösztevőnek — - — azaz h0cos-a oszlop felel meg. Hasonlóéi
kép lesz most a körülmény a hátnak valamennyi pontjára nézve ; így tehát megesik, hogy az O-tól egész s pontig terjedő vízelemek szintolyan sp sebességgel bírnak, melynek folytán
ezek h0cos-a oszlopnyi nyomással törekszenek s-től A-felé.
Más részről ismeretes, hogy a víz feszereje a BL szerinti súrlódás miatt 0 ponttól kezdve s pont felé folytonosan fogy, úgy
hogy az 0 pontban időző víz az s pont alatti vizet feszerejével túlhaladja; minek következtében tehát az 0 ponttól s-ig
terjedő víz O-tól .23-felé törekszik. Világos, hogy az Os víztömeg annál nagyobb erővel fog 5-felé törekedni, mennél többet
veszt a víz feszerejéből, azaz mennél nagyobb a súrlódás.
Hogy tehát az s pont alatti víz se s-böl 0 felé se onnan B felé
ne folyjon, szükséges hogy a súrlódási oszlop hgC.os^a oszlopnyomással legyen egyenlő. Nevezzük most sO metszéket d-nek,
akkor az s ponti súrlódás oszlopa A.d-vel egyenlő, kell tehát hogy legyen :
Ad^igcos^ct. Ha ezen kivül a (34)-re visszamegyünk, lesz:
aC^zt——h0sin a ^ ^

e v v el

az előbbi képletet el-
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h0C08iasin'1a

d

d
hf.cos^n _
— — — E z t

egyszer az egyseghez hozzaadvan,

V2/
másszor megint az egységből kivonván, nyeretni fog :
—hg—h0cos"a,

(D

(I)

)

K—K

s ha e kettőt egymással elosztjuk :
2h^cos^a
~

Q

K-

r

h08Ín*a

Ha most ismét az ábrára visszatekintünk, világos, hogy
2 - dés-4-d

nem egyebek mint Bs és As hosszak ; nevezzük

az elsőt d nak, akkor a másik b—5 lesz, úgy hogy :
s
i
2hncos'1ct
b—8
h^—h0sm-a
Ezen képletnél most három különböztetést kell tennünk.
d
H'1
Lehet t. i. h o g y — — = \ 0 . Az elsőt feltévén, következik :

d—ij > annak jeléül, hogy a semleges pont ez esetben a hát.

„

,,

,,

.

,

nakkozepebe
esik. De minthogy
e mellett 1 = 1 — :
e
bJ
lesz. következik hogy —_

a

2 A 0 cos 2 «

; —r-r

hi—h9sin-ct

—g legyen, mi csak úgy

lehetséges, ha cos'-a—O és «=90°. Látni való tehát, hogy a
semleges pont csak akkor eshetik a hát közepébe, ha a hát a
haladási irányra JL.
Legyen most másod ízben ^ — - = 0 ; akkor kell egy részről hogy 8—0 legyen, miután b—oo nem lehet, kell tehát ez
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esetben, hogy a semleges pont a hátnak B végére essék. De
miután ez esetben

1

2h0cos'1a
/'a

— = 0 , így másrészről
I lesz, miből sin

y

következik.

/' 0 SlVi-«

Ha most megfontoljuk, hogy a hátnak B pontjában tapasztalható 7i;, oszlop két más oszlopból áll, t. i. 60-böl s az O-tól
.B-ig terjedő súrlódási oszlopból: ez utóbbit qp-vel jelelvén,
esz tehát: - = 1 4 - - — es
h„
h0
siraazz^'

1—

Ezen egyenlet most « szeglet meg-

határozására ugyan nem használható, miután cp súrlódás
most még egészen ismeretlen; de annak helyébe hiszszük,
hogy ezen egyenlet cp súrlódási oszlop meghatározására szolgálhatna : mert feltevén, hogy a szeglet kísérlet útján meghatároztatok volna azon esetben , ha a semleges pont a hátnak
szélére esik; akkor amaz egyenletből tüstént
1 —sin^a—cos-a következik; vagy, mivel cp súrlódás
"0
a súrlódó anyag nyomásával egyenes arányban áll, s a li0
nyomás alatt fejlődő cp súrlódás =(pj/i0-vel tehető, lesz :
(37)
(j)=cos 2 «; mely egyenlet tehát a súrlódási
tényezőt adja azon esetben, ha víz vízzel súrlódik.
Ha pedig végre - — - = • — 1 , úgy következik , hogy
3——oo, miután 6—0 nem lehet. Más részről pedig lesz,
21i0cos'1rt
.
2=r
r—;—— vagyis ha—l)0mn-a—li0cos-a azaz //a=z//01 —
n a " 'HqS'itx "a

Minthogy most /;a egyátalában =g,-|-A 0 , következik, hogy
vagy /í 0 =oo vagy g;=0 teendő. E kettő közöl az első el nem
fogadható; a második pedig csak úgy tehető fel, ha súrlódás
nem keletkeznék, a mi megint csak akkor gondolható, ha a
víz a haladó test hátát követni nem kényszerül. Ez utóbbi
ismét csak úgy lehetséges, ha vagy a test nyugalomban van,
azaz, ha / i a = 0 , vagy pedig ha az AB hátvonal a haladási
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irányhoz//, azaz, ha « = 0 . Minthogy pedig e kettő közöl
csak az utolsó fogadható el, és ő ez esetben = 0 0 , tehát látni
való, hogy a semleges pont a oo-ben fekszik , ha « szeglet eltűnik. Felesleges lesz a most tárgyalt esetek és a (15) a. képlet alkalmával tárgyaltak közt fenálló hasonlatosságra figyelmeztetni.
8.
Térjünk át most azon esetre, ha a hasáb háta egy vízszinteseivel a haladási irányra merőleges ugyan, de egyébiránt lejtő síkot képez. Legyen e végből A MNB (11. Ábra)
az NB szerint haladó testnek valamelyik függélyes átmetszése, melynek MN hátvonala NB-hez a szeglettel hajlik, és
c sebességgel vagyis Ji„ oszloppal halad.
,
A hátvíz MN hátat követni
11-dik Abra.
kényszerülve levén, a többi közt
m pont után siet, s minthogy
az elem feszereje ezt a legrövidebb úton megteszi, tehát világos, hogy az m-beni elem csak
egy az MN-re J_ mn irányban
ifi indul. Legyen mn azon sebesség, melylyel az elem mn szerint
haladni törekszik; akkor az pmqn egyenközény folytán mp
és mq össztevökre oszlik, melyek nmq derékszögű A szerint
ezen egyenletek által adódnak ki :
mn=nqsina és mq—nqcosa. Világos most, hogy mp
vagy nq se nagyobb se kisebb nem lehet, mint azon c sebesség, melylyel maga MN halad; kell tehát, hogy: mn=csina
és mq=ccosa legyen, mely két sebességnek
A0sm2a és ltucosra oszlopok felelnek meg.
Minthogy most mn sebesség a hátvíz feszerejéböl veszi
eredetét, következik, hogy a feszerö wwi-nek létrejötte után
h0sin-a oszloppal kisebbülni fog ; hogy tehát mp és mq össztevök létrejöhessenek, kell, hogy az m-beli vízelem feszereje
l^sin^a oszloppal csökkenjen. Az így keletkező mp és mq sebességek közöl az mq különös figyelemre méltó. Észrevehető,
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hogy az a vízben megmaradó feszerövel, mely az elemet inkább m-böl Jf-felé szeretné hajtani, ellentétben áll. A neki
megfelelő hHcos-a oszlopnál tekintetbe veendő, hogy az a hátvonal irányában működvén, ferdén hajló oszlopnak tekintendő; legyen ugyanis pl. mrzzl^cos^a ezen ferdén hajló oszlop:
akkor annak hatása m pontra nézve csak sr függélyes oszlopmagasságával fog méretni. Lesz tehát ezen oszlop függélyes
hatása :
sr=mr.sina=zli„cos-asinn. És minthogy ezen elem feszereje az előbbiek szerint még h0sinoszloppal
is csökken,
következik az összes feszeröveszteség :
=hu(rin-a-\-cos'1t'.sinu).
Eddig csak a hátvonalnak m pontját vizsgáltuk; világos
azonban, hogy mi ugyanazon veszteséget kikaptuk volna, ha
a hátvonalnak akármely más pontját vizsgáltuk volna is, úgy
hogy a kitalált oszlopveszteség MN hátvonalnak valamennyi
pontjában egyaránt beáll. Figyelembe veendő most, hogy
ezen MN hátvonal a hasáb hátának egy tetszés-szerinti függélyes keresztmetszése; a mi tehát ezen tetszés-szerinti MN
keresztmetszésröl áll, az következetesen a hasábhátnak valamennyi más függélyes keresztmetszésérölis állani fog. Látni való tehát, hogy az előbbi oszlopveszteség nem csak az il/A'-nek,
hanem a hasáb akármely más keresztmetszésének pontjaiban
beáll, s mondhatni, hogy ezen oszlopveszteség a hátfölületnek
minden pontjában egyaránt fejlődik. Ezen oszlopveszteségek
a hátfölületben mindenütt egyaránt fejlődvén, bizonyos, hogy
beérhetjük, ha a hátfölületnek csak valamelyik vízszintesét
vizsgáljuk.
Egy ilyen vízszintest a hátfölületben gondolván, figyelembe veendő, hogy az a haladási irányra J _ ; mert a hasáb
háta olyan lejtő síkot képez, melynek vízszintes egyenesei a
haladási irányra merőlegesek. Nevezzük a gondolt vízszintesnek két végpontját m és 72-nek, valamint semleges pontját
s-nek. Az ezen mn szerint állomásozó elemek mn hátvonallal
egyenletesen haladván, e haladásnál fogva egy részről
h0[sin-tt-\-cos-asina) oszlopot vesztik, más részről pedig m és
n határpontjaiban az ezen mozgásban nem részesülő külvízzel érintkezvén súrlódást szenvednek, mely szintazon törvény
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szerint áll be, melyet az utóbbi két czikkben már megtaláltunk.
Hogy a semleges pont fekvését meghatározhassuk, csak arra
kell figyelnünk, hogy az m és »-ben időző két határelem
egyenlő víznyugtani nyomásaiból egyenlő h0(sin-a-\-cos-usina)
haladási veszteségeket szenvedvén, kétség kivül egyenlő feszerővel bír; úgy hogy az ezekben fejlődő két súrlódás egymással egyenlő. Miután most az m és n határokban egyenlő
súrlódások fejlődnek, következik szükségkép, hogy a súrlódás semleges pontja, azaz s pont, az mn vonalnak közepébe vág.
Ha most az ms vonalban egy s-től x távolra eső q pontot választunk , úgy a súrlódási oszlop, a 6. és 7-dik §§-ben
mondottak figyelembe vételével, ezen q pontra nézve csak
A.x lehet; s minthogy a g-bani vízelem lia(siu-o"\-cos'1asina)
haladási veszteséget is megszenvedi, következik az összes
oszlopveszteség :
(38) . . . . . i k=J>0(sin-a-\-cos-asina)-\-Ax; s ha a tetszés
szerinti q pontról m pontra megyünk :
^ k:i=h^sin"-a-\-cos'-Hsina)-\-A ^

, ha ugyan

mn hosszát 6-vel jeleljük.
Ezek után az oszlopokról a nyomásokra menvén át, lesz
r.
p — j iQi0(sinqa-\-cos'lasina)-\-Ax)dx

az ms- re eső nyo-

másveszteség, úgy hogy :
p=^(h0(siii"-Cí-\-cos'í«sin«)
u

-f- - — J ^ ) vagy, ha
u

helyébe a(38)-ból értékét teszszük :
h/'hn(siii-u-\-cos"asina)A-ka\
,
,
—
-—
—— J . bzen ertek ms hosszra terjed; ha tehát kétszeresen veszszük, az egész mn hosszra
terjedő nyomásveszteséget nyerjük, mely, ha 6-vel elosztatik,
a hátbeli ellenállás módítóját ez alakban adja :
h0(sin"-a-\-cos"asina) . k„
i==
~
2
2~'

A VÍZ ELLENÁLLÁSA liÓL,

145

Ezen képletnek most ismét oly természetűnek kell 'len
ni, hogy a szeglettel együtt elenyészszen; ez jelen alakjában
nem történvén, arra mutat, hogy a benne előforduló k, oszlop még olyan alakba átváltoztatandó, hogy «-val együtt elenyészszen. Az arra választandó eljárás csak azon eljárással
vághat össze, mely a (22) és (23) a. képletek kifejtésére fordíttatott, úgy hogy a (22) a. képlet a mostani esetben is érvényes, mi által az utolsó képlet ekkép alakúi :
(39 )
Czélszerü lesz most az eddig kifejtett ellenállási képleteket egymással összehasonlítni. Ha e végből a (32) és (35)a
egyenletekre pillantunk, azokban mindenütt,"
i í i ^ í tényezőre találunk. Szabadjon ezen tényezőt
így írni :

\

h

—jr-2- 1 , és a kísérlet útján meghatározható *
2
'
//„
hányadost röviden y-vel jelelni; akkor
h t

dd^

= h o

QJTty

s

ha ezen értéket a (32), (35) és

(39) a. képletekbe átteszsziik, keletkezendik egymás után :

(40)

{

és
(siii"a-\-cos2asinu).
9.

Az eddig tárgyalt esetek bevégzésével még csak azon
eset marad hátra, mely akkor áll be, ha a hasáb háta egy
tetszés szerint fekvő síkot képez. Legyen e végből ZOX,
ZOY és XOY három egymásra _L sík, melyek közöl XOY
vízszintes fekvésű. Legyen továbbá ABC egy a ZO, YO és
XO tengelyeket C, A és 5-ben átszegő tetszés-szerinti sík.
Fekvésének meghatározására YO tengelyen keresztül EOA
MATUEMAT, ÉRTESÍTŐ.
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síkot ABC síkra -L-en fektetjük, úgy hogy az ekként keletkező EAO szeglet az 40-nak hajlási szeglete lesz az ABC
síkhoz. Ezen EAO=a szeglet nem határozza még meg elegendően az 4£C-nek fekvését; mert ha EAO A-et OA körül
forgatjuk, akkor az ABC sík az így keletkező HAKEH körkúpnak egyik érintő síkja. Ilyen érintő sík számtalan sok
gondolható, melyek valamennyien OA tengelytől EAO=«
szeglettel hajlanak el. Hogy tehát ABC síkot valamennyi más
40-tól szintén re-val elhajló síkok közöl megkülönböztessük,
arra szolgáljon OAB—fl szeglet.
12-dik Ábra.

Legyen most ABC sík a hasáb hátának egy része. A
hátvíz ezen 4 0 irányban haladó sík után sietvén, a többi közt
4 pontot is iparkodik utóiérni; mi okból tehát a hátvíz s vele
együtt az 4 alatti vízelem mozgásba jő. Ezen mozgásnak
indító oka a víznek eleven szeszereje, mely azonban a vízelemeket, s így az 4 alattit is, ABC sík után csak a legrövidebb
úton vezetheti. Ezen legrövidebb út kétség kivül csak az lehet, mely ABC síkra merőleges. Legyen most 4A 7 azon ABCre X sebesség, melylyel a víz feszereje az 4-bani elemet a
sík után megindítja. Hogy ezen AN irányát megtudhassuk,
0 ponton keresztül két ABC síkra X EOA és COD síkot
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fektetünk, úgy hogy OM merőleges e két síknak X átmetszésébe esik. Világos, hogy az AN merőleges OM-hez csak párhuzamos lehet. Ezen AN sebesség 40-tól eltérvén, OAPN
egyenközénynél fogva OA és AP össztevökre bontható, olyformán, hogy AO a haladási irányba, AP pedig ABC sík AE
egyenesének hosszabbításába essék; e mellett megjegyzendő,
hogy HN és OM egyenesek egyközüsége folytán az OAPN
egyenközény szükségkép AOE síkban fekszik. Azon kivül
észrevehető, hogy ANP és AON A A OMA A-gel egybevágók.
Ez utóbbiból következik most :
AN=OM=AOána
és AP=ON=AOcosa.
Ezen két
össztevő közöl az 40-nak kétség kivül épen oly nagynak kell
lennie, mint azon c sebesség, melylyel a test háta a víz előtt
halad; kell tehát, hogy :
AN=csincc és AP~ccosn

legyen.

AP össztevőre nézve figyelembe veendő most, hogy az
ABC sík szerint működik ugyan , de miután AB vízszintestől
MAD szeglettel eltér, nyilvánvaló, hogy az újra két össztevőre bontandó, melyek egyike AR, az ABC síkban fekvő
ARPQ egyenszög szerint, az AB vízszintes irányában, másika
4 Q pedig arra _L-en működik. Ezen ARPQ egyenszögnél
megjegyzendő, hogy az ABC síkba esik, s hogy AP átszögellöje abból olyan APQ A _ öt vágki, mely MDA-\ú összevágó.
Lesz tehát :
A Q = V ' M ¥ - \ - D Á ^ = V ^ ^ a — c ' 1 c o s ^ és
AR=AO.co8§=ccos{l.
AN sebességet e szerint 4 0 , AQ és AR össztevökre
bontván, az ezek keletkezésével beálló feszerőveszteségeket
kell meghatároznunk. AN sebesség keletkezésével a hátvíz
AN'1
c-sin^a
feszerejéböl —— azaz — - — oszlopot veszti. 42V-nek létreO

t7

jötte után maga az 4iVismét 4 0 , AR és AQ össztevökre szakad. 4 0 é s 4 ü vízszintes irányban működvén, világos, hogy közülök az első a hátvíznek feszerejét gyöngíteni már nem fogja ;
a második pedig az 4-bani elemet BA irány felé indítván, a
súrlódási ellenállással viszonyba lép ugyan, de a nélkül, hogy
a víz feszereje új veszteséget szenvedne. A még visszamaradó
10*
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AQ egyközüleg CD-hez, teliát ABC síkban ugyan, de BA
vízszintesre J_-en hat. A neki megfelelő

AQ2

oszlop tehát egy

CD szerint hajló oszlopnak tekintendő, mely csak függélyes
magasságával hathat az AB egyenesben fejlődő feszerőre.
AQ2
Legyen pl. maga CD— ^r— a ferde oszlop, akkor annak fiiggélyes magassága a CO; lesz pedig, ha MOD és COD
összehasonlítjuk :
CO : CD=OM: OD azaz =.simx: sin/3, úgy hogy az oszlop függélyes magassága
CQ=CD.Sl?ln, tehát:
sinft
CO=~-(cos-a——
AQ sebesség most a hát2g
' stw/?
víz feszerejével ellentétben áll, úgy hogy afeszero újra ezen
oszloppal kisebbül. Miután tehát a víz feszereje már egyszer
c2
-fj- sin 2« oszloppal csökkent, következik hogy az most véglegesen
^J^stnV-j- ( c o s

2

« — ö s s z e s

oszloppal fog

csökkenni.
Ezen oszlopveszteség most nem csak A pontban áll^be,
hanem a hátfólület minden po ntjában. Legyen BA egyenes a hátfölület egyik vízszintes egyenese, és D pont ezen
egyenes felező pontja. A víz ezen AjB ben, mint valamennyi
vízszintesben, a fentebbi feszerövel fogy, azonkívül az AO szerint haladó AB egyenes után indulván, szélső A és B pontjaiban súrlódási ellenállásra talál, melynek következtében B és
A pontoktól kezdve egész D-ig új feszeröveszteségek keletkeznek. Ezen oszlopveszteségek azon törvény szerint fognak megalakúlni, melyet a 6. §-ben megismertettünk. Ha ugyan
az A-tól B-ig terjedő elemek közöl egy ű-től x távolra eső
elemet választunk, lesz e pontra nézve, miután a súrlódási veszteségek a súrlódó rétegek számával azaz a-el szaporodnak,
a súrlódási oszlop =Ax; A alatt ugyanazt értvén, mit a 6. §ben alatta értettünk. Es minthogy a jelen súrlódási veszteség
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az előbbi haladási veszteséghez adatik, következik, ha a haladási sebesség oszlopát eddigi szokásunk szerint hfí-vei jeleljük,
az összes veszteség
sinH~H.cos"a—cos*p)~J-\-Ax. S ha a tetszésszerinti x távolban fekvő ponttól az AB vagy A vagy B határpontjára átmegyünk, akkor, DA=BD=~

u

tévén,

(41).... K =h 0 Qin*a+(cos*a-cos*l3) S -^~)
Ha most az oszlopokról a nyomásokra átmegyünk, lesz
a hátvonal egyik felére nézve :

egészelünk, s az utolsó egyenletre figyelünk :
b

V

p „ (sí»2a-f(cosa«—M^Pf^J+h

=-L

2

-í

1

J

A megtalált képlet a hátfölületnek csak egyik felére vonatkozik : minthogy a hátnak mindkét felében egyenlő nyomások fejlödnek, következik, hogy az egész hátra vonatkozó
nyomás kétszer oly nagy mint az utolsó képletbeli érték;
lesz tehát :
[ ( s 1% 1 1 \ ( ^
\
siu' tt4"(cos' a—>cos-S)—— 14-k t l

21

J

u

s ha ezen b hosszra terjedő nyomástól a hosszegységre átmegyünk, leend a hátbeli ellenállás módítója
( S2 t f 2 h C C
i
sin «-|-(cos «—cos* fi)—7-\j~\-K
y
'
2

Ha végre megfontoljuk, hogy ezen képletnek a és /J
szegletekkel együtt eltűnnie kell, s ha egyúttal a (29) a. képlet kifejtésekor mondottakra figyelünk : könnyen meggyőződhetünk, hogy itt K helyébe
. / .
. .
.sincí\
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kell írnunk, úgy hogy
vagy ha
h0 szorzóul kivétetik és-^helyébe ismét ip-t írjuk :
"o
(42)
Mely képletben most a (40) alattiak épen úgy foglaltatnak, mint a (24) a. képletek a (30) alattiban foglaltattak.

10.
Ezek szerint elméletünk a víz ellenállásáról legfőbb
vonásaiban fel volna állítva. Hogy mennyiben igaz, mennyiben
nem, azt érettebb Ítélet fogja megmondani; annyi bizonyos,
hogy a fölállított elvek a tapasztalás adataihoz igen közeliinek.
Nem engedi az értekezés szűk határa, hogy a felállítandó
elmélet azon részébe is bocsátkozzunk, mely, a fennebb kifejtett elveknek más testek- és fölületekre alkalmazásáttanítja.
Hogy azonban ezt egy példában még is megmutassuk, szabadjon
a kifejtett képleteket a síkra alkalmazni.
Ha egy sík (pl. egy keréklapát) szabad vízben mozog,
akkor a síknak egyik oldala a mozgás iránya felé, a másik pedig
hátra felé fog nézni. Az első tehát a mozgó síknak homlok-,
a második pedig hátfölülete lesz; s világos, hogy az elsőre
nézve a (24) a. képletek, a másikra nézve pedig a (40) alattiak
érvényesek.
Ha most felteszszük, hogy a haladó sík
I-ször a haladási irányra merőleges, akkor:
az előre néző lapra nézve :
a vissza felé néző lapra nézve
tehát a síknak mindkét lapjára nézve:
Ha pedig II-szor a sík a haladási irányhoz ferdén hajló
függélyes sík, akkor :

A VÍZ

ELLENÁLLÁSA

liÓL,

151

az előre néző lapjára nézve :
a vissza felé néző lapjára nézve :
siknak mindkét oldalára nézve :

tehát a
n

^ ) s t » ® a .

Ha ismét 111-szor a sík olyan lejtő sík, melynek vízszintesei a haladási irányra -L-ek, akkor :
az előrenéző lapra nézve
a hátra néző lapranézve:

(sin'1n-\-cos'1 asina),

0

tehát a síknak mindkét oldalára nézve
£== h(,

^(sin"a-\-cOi-<(SÍni().

Ha végre IV-szer a sík tetszés-szerinti lejtő sík, akkor :
az előre néző lapra nézve

a hátra néző lapra nézve

s mindkét lapra nézve

Vegyük most ezen 4 eset közöl az elsőt ismét elé.
Szerinte :
Ezen képletben q> azon súrlódási tényező, mely előkerül,
ha a víz más anyaggal súrlódik. E tényező tudtunk szerint még
egészen ismeretlen; de bár azt még nem is ismerjük, feltehetni azért bízvást, hogy e tényező csak az egységtől igen
elütő kis érték. — Ezen q> tényezőn kivül még egy y n e y ü
mennyiség is fordul elé. Ha a (40). a, képletek kifejtésénél
használt módra, melyen ezen xp a képletbe hozatott, visszatekintünk, azonnal át lehet látni, hogy V > 1 ; m e r t — y
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már pedig //» azon nyomás veszteségét jelenti, melyet a hátvíz
a haladé hátnak határszélében tapasztal. De a víz ott kétféle
veszteségnek van kitéve. Először azért vcBzt, mert a haladó hát
után sietnie kell; másodszor azért, mivel a hát után siető víz
a nyugvó külvízzcl súrlódik. Lesz tehát
úgy hogy,
h;—
tehető, haugyan Ai-vel a külvíztöl származó
súrlódást jelöljük. És minthogy :
következik : i / i = l - | - p . De'í^ hányados szintén
"o
"o
"o
csak az egységtől igen elütő érték l e h e t l e g y e n ezen
igen kis érték =f-nal, akkor
I/»=1-)-Í, s ha ezt az elébbi ellcntállási képletbe teszsziik, a kellő átalakulás után

Du Buat a deréklőleg haladó síkra nézve ezen képletet
adja :
Í'=1"86/í0, mely tapasztalási képlet az általunk adott
elméleti képlettel észrevehetöleg egyezik.

