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I.I. Newton matematikai forrásaiNewton matematikai forrásai
►► 1661: Cambridge, 1661: Cambridge, TrinityTrinity CollegeCollege
►► 1664: elkezd matematik1664: elkezd matematikáával foglalkozni, val foglalkozni, éés egy ideig s egy ideig 

gyakorlatilag semmi mgyakorlatilag semmi máással. Kssal. Kéét t éév alatt a semmibv alatt a semmibőől l 
valvalóószszíínnűűleg kora legleg kora legüügyesebb matematikusgyesebb matematikusáávváá kkéépzi pzi 
magmagáát. Forrt. Forráásai:sai:

►► Descartes: Descartes: La La GGééomoméétrietrie
–– (2.) latin kiad(2.) latin kiadáás: s: FranzFranz van van SchootenSchooten, 1661, 1661

►► Ebben egyEbben egyééb munkb munkáák k öösszefoglalsszefoglalóói, fi, főőkkéént nt FranFranççoisois ViVièètete
►► John John WallisWallis: : ArithmeticaArithmetica InfinitorumInfinitorum, 1655, 1655

►► (De a matematika (De a matematika „„nagyknagyköönyvnyvéétt””, Eukleid, Eukleidéész sz ElemekElemekjjéétt
ekkor mekkor méég nem ismeri g nem ismeri →→ úújszerjszerűű keretben dolgozik)keretben dolgozik)



I.1.I.1. A „klasszikus” matematikaA „klasszikus” matematika
►► Az antik matematikai tradAz antik matematikai tradíícicióó == az az ElemekElemekben ben áábrbráázolt zolt 

matematika:matematika:
►► KizKizáárróólag geometria: minden matematikai probllag geometria: minden matematikai problééma ma 

geometriai kontextusban lgeometriai kontextusban léép felp fel
►► Nem numerikus: nem konkrNem numerikus: nem konkréét mennyist mennyiséégi viszonyokra gi viszonyokra 

kkíívvááncsi, hanem tetszncsi, hanem tetszőőleges leges „„nagysnagysáágokgok”” öösszefsszefüüggggééseireseire
►► SzigorSzigorúúan demonstratan demonstratíív: minden v: minden áállllííttáást bebizonyst bebizonyíítt
►► AxiomatikusAxiomatikus--deduktdeduktíív: az v: az áállllííttáásokat visszavezeti egymsokat visszavezeti egymáásra sra 

éés vs vééggüül nl nééhháány kny köözzöös alaps alapáállllííttáásrasra

⇓⇓
►► 17. sz.: a csalhatatlan 17. sz.: a csalhatatlan éészhasznszhasznáálat lat éés az s az ááltala elltala előőáállllíított tott 

megkmegkéérdrdőőjelezhetetlen, biztos mintakjelezhetetlen, biztos mintakéépepe
►► De: semmit sem tudnak hozzDe: semmit sem tudnak hozzáátenni, stenni, sőőtt……



I.2.I.2. A „modern” matematikaA „modern” matematika

►► 1515--16. sz.: F16. sz.: Főőkkéént arab hagyomnt arab hagyomáányon alapulnyon alapulóó „„algebristaalgebrista””
tradtradíícicióó felfelééled:led:

►► MennyisMennyiséégek kgek köözzöötti viszonyok kifejeztti viszonyok kifejezéése mennyisse mennyiséégek gek 
manipulmanipuláácicióójjáának segnak segíítstsééggéévelvel

►► Gyakorlat Gyakorlat ááltal motivltal motiváált szlt száámmííttáások, szsok, száámmisztika mmisztika éés s 
--szimbolikaszimbolika

►► „„BarkBarkáácsolcsolááss””: nincs egys: nincs egysééges mges móódszertan, nincsenek dszertan, nincsenek 
bizonybizonyííttáások, hisok, hiáányzik az egyetemesen nyzik az egyetemesen éérvrvéényes nyes 
„„igazsigazsáágokgok”” kimutatkimutatáássáának ignak igéényenye

⇓⇓
►► 17. sz. (f17. sz. (főőkkéént eleje): alantas, megbnt eleje): alantas, megbíízhatatlan, zhatatlan, 

mestersmesterséégbeli gbeli üügyeskedgyeskedéés, nem tudoms, nem tudomáányny
►► De: rohamosan fejlDe: rohamosan fejlőődikdik



I.2/a.I.2/a. FranFranççoisois ViVièètete (1540(1540--1603)1603)

►► 16. sz. v16. sz. véége: minden fennmaradt antik matematikai mge: minden fennmaradt antik matematikai műű
feldolgozfeldolgozáásra kersra kerüül l ++ az arab matematika is az arab matematika is ++ ezen is ezen is 
ttúúlllléépnek: harmadpnek: harmad-- éés negyedfoks negyedfokúú egyenletek megoldegyenletek megoldáásaisai

►► „„ars ars analyticaeanalyticae””: bet: betűűalgebra algebra →→ magmagáánhangznhangzóókkal az kkal az 
ismeretlent, mismeretlent, máássalhangzssalhangzóóval az ismertetval az ismertet
→→ paramparamééterter--szerszerűű elgondolelgondoláás: s: ááltalltaláános megoldnos megoldáásoksok

►► Trigonometrikus megoldTrigonometrikus megoldáások algebrai egyenletekhezsok algebrai egyenletekhez
pl. egy 45pl. egy 45--ööd fokd fokúú egyenlet egyenlet m.o.m.o.--aa ilyen ilyen úúton: nagy sikerton: nagy siker

►► MMáásodsod-- éés harmadfoks harmadfokúú egyenletek gyegyenletek gyöökei kei éés egys együütthattthatóói i 
kköözti zti öösszefsszefüüggggéések (sek („„VieteViete--formulformuláákk””))

►► Egyenletek Egyenletek ááltalltaláános kezelnos kezeléése, szimbolikus, algebrai jellegse, szimbolikus, algebrai jellegűű
matematikai gondolkodmatematikai gondolkodááss



I.2/b.I.2/b. RenéRené Descartes Descartes (1596(1596--1650)1650)

►► La La GGééomoméétrietrie: eredetileg az : eredetileg az ÉÉrtekezrtekezéés a ms a móódszerrdszerrőőll
ffüüggelggeléékkéének sznek száánjanja

►► A legforradalmibb mA legforradalmibb műű a korban (a korban (v.v.öö. pl. . pl. FermatFermat), ), éés a s a 
legnagyobb hatlegnagyobb hatáással van a szssal van a száázad 2. felzad 2. feléérere

►► ApollApollóónioszniosz, , PapposzPapposz stb. belstb. belááttáásainak rendszerezsainak rendszerezéése se éés s 
egysegysééges keretbe ges keretbe áágyazgyazáása: sa: „„analitikus geometriaanalitikus geometria”” őősese

►► „„A geometria bA geometria báármely problrmely probléémmáája visszavezethetja visszavezethetőő erre a erre a 
ttéételre: bizonyos vonalak hossztelre: bizonyos vonalak hosszáának ismerete elegendnak ismerete elegendőő a a 
megszerkesztmegszerkesztééshez.shez.””

►► →→ vonalszakaszokat konkrvonalszakaszokat konkréét mennyist mennyiséégekkel reprezentgekkel reprezentáál, l, 
éés a probls a problééma megoldma megoldáássáát algebrai egyenletekkel vt algebrai egyenletekkel véégzi el gzi el 
(ah(aháány ismeretlen vonal, annyi egyenlet) ny ismeretlen vonal, annyi egyenlet) ++ ggöörbrbéékk
→→ algebra algebra éés geometria egyss geometria egyséégege



I.2/c.I.2/c. John John WallisWallis (1616(1616--1703)1703)

►► ArithmeticaArithmetica InfinitorumInfinitorum: görbék alatti területek és : görbék alatti területek és 
görbékhez húzott érintők „végtelen kis” részekre való görbékhez húzott érintők „végtelen kis” részekre való 
osztás révén (osztás révén (CavalieriCavalieri módszere algebrásítva)módszere algebrásítva)

►► Végtelen sorokkal operálVégtelen sorokkal operál
►► Megmutatja pl.: az  Megmutatja pl.: az  xxnn görbe alatti terület  xgörbe alatti terület  xn+1n+1/n+1/n+1

egész kitevőkre (az első 9 esetre megnézni, majd egész kitevőkre (az első 9 esetre megnézni, majd 
általánosít)általánosít)

►► Fő problémája: a kör területeFő problémája: a kör területe

⇓⇓
►► Newton pontosan ezekbNewton pontosan ezekbőől a probll a probléémmáákbkbóól indul kil indul ki



II.II. Kvadratúrák, binomiális tételKvadratúrák, binomiális tétel
►► Eleinte: Kúpszeletek szerkesztése és sokféle algebrai Eleinte: Kúpszeletek szerkesztése és sokféle algebrai 

kifejezése Descartes alapjánkifejezése Descartes alapján
►► 6 hónap után: görbék vizsgálatára általános algebrai 6 hónap után: görbék vizsgálatára általános algebrai 

módszereket dolgoz kimódszereket dolgoz ki
►► „„HaveingHaveing yyee naturenature ofof a a crookedcrooked lineline expressedexpressed inin AlgebrAlgebr: : 

termes termes toto findfind itsits axesaxes, , toto determindetermin itit & & describedescribe itit
geometricallygeometrically &c.”&c.”

►► Görbület vizsgálata közelítő (simuló) körökkel: DescartesGörbület vizsgálata közelítő (simuló) körökkel: Descartes
++ érintő szerkesztése egy adott pontbanérintő szerkesztése egy adott pontban

►► Kvadratúrák: görbék „négyszögesítései”, vagyis a görbe Kvadratúrák: görbék „négyszögesítései”, vagyis a görbe 
alatti terület kiszámítása egyenlő területű téglalap alatti terület kiszámítása egyenlő területű téglalap 
szerkesztésével (szerkesztésével (WallisWallis))

►► Nem a klasszikus geometria felől közelít (alig ismeri)Nem a klasszikus geometria felől közelít (alig ismeri)



II.1.II.1. A kör „négyszögesítése”A kör „négyszögesítése”

►► A A negyedkörtnegyedkört kifejező egyenlet: y = (1 kifejező egyenlet: y = (1 -- xx22))½½

►► WallisWallis problémája: Tudjuk, hogyproblémája: Tudjuk, hogy

(1 (1 -- xx22))00 alatti terület  x  alatti terület  x  
(1 (1 -- xx22))11 alatti terület  x alatti terület  x -- xx33/3 /3 
(1 (1 -- xx22))22 alatti terület  x alatti terület  x -- 2x2x33/3 + x/3 + x55/5 /5 
(1 (1 -- xx22))33 alatti terület  x alatti terület  x -- 3x3x33/3 + 3x/3 + 3x55/5 /5 -- xx77/7/7
stb.stb.

Hogyan lehet ebből (1 Hogyan lehet ebből (1 -- xx22))½½ esetére interpolálni?esetére interpolálni?
►► WallisWallis adott egy megoldást. Newton egy általánosabbat, adott egy megoldást. Newton egy általánosabbat, 

amiből elég messzire tudott továbblépni…amiből elég messzire tudott továbblépni…



II.1/a.II.1/a. Az együtthatók táblázataAz együtthatók táblázata

……00............
……1100..........
……551100........
……10104411000000××-- xx77/7/7

……10106633110000××xx55/5/5

……554433221100××-- xx33/3/3

……111111111111××xx

……[5][5][4][4][3][3][2][2][1][1][0][0]

Milyen szabályosságot látunk? (Pl. az oszlopok 11 „hatványai”)



II.1/b.II.1/b. A keresett összefüggésA keresett összefüggés

►► Newton Newton nemnem a Pascala Pascal--hhááromszromszöögre mozdul rgre mozdul ráá
►► Az elsAz elsőő tag egytag együütthattthatóója mindig 1, a mja mindig 1, a máásodiksodikéé mindig mindig nn
►► ÖÖsszefsszefüüggggéés: (n s: (n -- 0)/1 0)/1 ×× (n (n -- 1)/2 1)/2 ×× (n (n -- 2)/3 2)/3 ×× ……
→→ ez alapjez alapjáán jn jöönnek ki az egynnek ki az együütthattthatóókk

Pl.  n = 4 esetPl.  n = 4 esetéénn
-- harmadik egyharmadik együütthattthatóó:  (4 :  (4 -- 0)/1 0)/1 ×× (4 (4 -- 1)/2 = 4 1)/2 = 4 ×× 3/2 = 63/2 = 6
-- negyedik egynegyedik együütthattthatóó:  :  6 6 ×× (4 (4 -- 2)/3 = 6 2)/3 = 6 ×× 2/3 = 42/3 = 4
-- ööttöödik egydik együütthattthatóó:       4 :       4 ×× (4 (4 -- 3)/4 = 4 3)/4 = 4 ×× 1/4 = 11/4 = 1
-- hatodik egyhatodik együütthattthatóó:     :     1 1 ×× (4 (4 -- 4)/5 = 4 4)/5 = 4 ×× 0 = 0 0 = 0 
éés innents innentőől 0.l 0.

►► Honnan tudjuk? RHonnan tudjuk? Ráánnéézett, zett, éés bejs bejöötttt……



II.1/c.II.1/c. Interpoláció a körreInterpoláció a körre

►► Ez mEz máár r „„nyilvnyilváánn”” éérvrvéényes tnyes töörtkitevrtkitevőőkre is, pl. kre is, pl. ½½--re. re. 
ÍÍgy a (1 gy a (1 -- xx22))½½ alatti teralatti terüület:let:

x x -- (1/2)x(1/2)x33/3 /3 -- (1/8)x(1/8)x55/5 /5 -- (1/16)x(1/16)x77/7 /7 -- (5/128)x(5/128)x99/9 /9 -- ......

►► MMííg az egg az egéész kitevsz kitevőők esetk esetéén a sor mindig vn a sor mindig vééges, ges, 
ttöörtkitevrtkitevőőknknéél vl véégtelen sorokat kapunkgtelen sorokat kapunk
→→ vvéégtelen sorral gtelen sorral „„kköözelzelííthetjthetjüükk”” itt itt ππ éértrtéékkéétt

►► De Newton egyDe Newton egyááltalltaláán nem szn nem száámolta ki: tmolta ki: töökkééletesen letesen 
megbmegbíízott mzott móódszerdszeréében ben →→ a ja jóól ismert l ismert éértrtéék kiszk kiszáámmííttáása sa 
nem lenne kihnem lenne kihíívvááss……



II.2.II.2. A logaritmus kvadratúrájaA logaritmus kvadratúrája
►► Ugyanígy támadjuk meg a hiperbolát: ez eddig senkinek Ugyanígy támadjuk meg a hiperbolát: ez eddig senkinek 

sem sikerültsem sikerült
►► Az  y = 1/x  görbét nem érdemes: az xAz  y = 1/x  görbét nem érdemes: az x00, x, x11, x, x22… alatti … alatti 

terület xterület x11/1, x/1, x22/2, x/2, x33/3…, de ebből nem látszik, mi lenne a /3…, de ebből nem látszik, mi lenne a 
xx--11 alatti terület: xalatti terület: x00/0 ???/0 ???

►► Ehelyett toljuk el egy kicsit:  y = 1/(1 + x)Ehelyett toljuk el egy kicsit:  y = 1/(1 + x)
►► Ehhez:Ehhez:

(1 + x)(1 + x)00 kvadratúrája  xkvadratúrája  x
(1 + x)(1 + x)11 kvadratúrája  x + xkvadratúrája  x + x22/2/2
(1 + x)(1 + x)22 kvadratúrája  x + 2 xkvadratúrája  x + 2 x22/2 + x/2 + x33/3/3
(1 + x)(1 + x)33 kvadratúrája  x + 3 xkvadratúrája  x + 3 x22/2 + 3 x/2 + 3 x33/3 + x/3 + x44/4/4
stb.stb.



II.2/a.II.2/a. Az együtthatók táblázataAz együtthatók táblázata

……00............

……1100..........

……551100........

……10104411000000××xx44/4/4

……10106633110000××xx33/3/3

……554433221100××xx22/2/2

……111111111111××xx

……[5][5][4][4][3][3][2][2][1][1][0][0]



II.2/b.II.2/b. ExtrapolációExtrapoláció
►► Itt most nem kettItt most nem kettőő kköözzéé kell interpolkell interpoláálni, hanem lni, hanem „„hháátrafeltrafelé”é”

extrapolextrapoláálnilni egyet  egyet  →→ ez kez köönnyebbnnyebb
►► Ha az elsHa az elsőő sorban  1  lesz (mind mindensorban  1  lesz (mind mindenüütt), akkor a tt), akkor a 

mmáásodik sorban  sodik sorban  --1  kell: feltessz1  kell: feltesszüük, folytatk, folytatóódik erre a dik erre a 
„„PascalPascal--hhááromszromszöögg”” (vagyis egy sz(vagyis egy száám m éés a fs a fööllöötte ltte léévvőő
öösszeadva a szsszeadva a száámtmtóól jobbra ll jobbra léévvőőt adja ki)t adja ki)

►► EzEzéért a 3. sorban  1  kell, a 4.rt a 3. sorban  1  kell, a 4.--ben  ben  --1, stb.1, stb.
►► TehTeháát t (1 + x)(1 + x)--11 alatti teralatti terüület:  x let:  x -- xx22/2 + x/2 + x33/3 /3 -- xx44/4 + /4 + ……
►► IsmIsméét vt véégtelen sort kaptunk!gtelen sort kaptunk!
►► Itt mItt máár r éérdemes szrdemes száámmííttáásokat vsokat véégezni: 55 jegy gezni: 55 jegy 

pontosspontossáágra logaritmusgra logaritmus--szszáámmííttáások ksok köönnyednnyedéénn
►► MegjMegj.: egy .: egy ééve foglalkozik matekkal, teljesen ve foglalkozik matekkal, teljesen öönnáállllóóan, an, 

nincs mnincs méég g BABA--jeje semsem……



II.2/c.II.2/c. LogaritmusszámításokLogaritmusszámítások



II.3.II.3. Az általános módszer Az általános módszer 
►► Tudjuk, hogy Tudjuk, hogy xxnn alatti terület xalatti terület xn+1n+1/n+1 (negatív kitevőkre is)/n+1 (negatív kitevőkre is)
►► Tudjuk, hogy ha a görbe Tudjuk, hogy ha a görbe polinomiálispolinomiális, akkor a kvadratúra , akkor a kvadratúra 

egyenlő a tagok alatti területek összegévelegyenlő a tagok alatti területek összegével
►► Ha x az első hatványon van a nevezőben, vagy törtkitevős a Ha x az első hatványon van a nevezőben, vagy törtkitevős a 

kifejezés, akkor végtelen sor, és tagonként kell számolnikifejezés, akkor végtelen sor, és tagonként kell számolni
►► (b + (b + x)x)m/nm/n együtthatóit eszerint keressük:együtthatóit eszerint keressük:

1 1 ⋅⋅ m m ⋅⋅ (m (m -- n) n) ⋅⋅ (m (m -- 2n) 2n) ⋅⋅ (m (m -- 3n) 3n) ⋅⋅ ……
1 1 ⋅⋅ n  n  ⋅⋅ 2n    2n    ⋅⋅ 3n     3n     ⋅⋅ 4n     4n     ⋅⋅ ……

►► KKééssőőbb: tovbb: továább bb ááltalltaláánosodik (pl. ha x nosodik (pl. ha x éés y ugyanabban a s y ugyanabban a 
tagban megjelenik, tagban megjelenik, éés nem fejezhets nem fejezhetőők ki egymk ki egymáás explicit s explicit 
ffüüggvggvéényeknyekééntnt……))



II.3/a.II.3/a. A binomiális tétel szerepeA binomiális tétel szerepe

►► LLéényeg: gnyeg: göörbrbéék kifejezhetk kifejezhetőők vk véégtelen sorokkalgtelen sorokkal
→→ úújabb algebrai reprezentjabb algebrai reprezentáácicióó a a „„geometriaigeometriai”” vonalakravonalakra

►► A vA véégtelen sorok ugyanolyan tgtelen sorok ugyanolyan töörvrvéényeknek nyeknek 
engedelmeskednek, mint a vengedelmeskednek, mint a vééges mennyisges mennyiséégek az gek az 
algebralgebráában (ban (→→ mműűveletek, egyenletek, stb.)veletek, egyenletek, stb.)
→→ nem pusztnem pusztáán n „„kköözelzelííttééseksek””

►► A binomiA binomiáális tlis téétel [tel [(b + (b + x)x)mm polinom alakjpolinom alakjáában az ban az 
egyegyüütthattthatóók meghatk meghatáározrozáása] sa] ááltalltaláánosnosííttáása a dolog motorjasa a dolog motorja

►► ElElőőszszöör r LeibnizLeibniz--celcel kköözli egy 1676zli egy 1676--os levos levéélbenlben
►► ElElőőszszöör r WallisWallis AlgebraAlgebra--jjáábanban jelenik meg (1685)jelenik meg (1685)
►► V.V.öö.: Newton keveset .: Newton keveset éés vonakodva publiks vonakodva publikááll……



II.3/b.II.3/b. Végtelen sorokVégtelen sorok

„„Amit a szokásos Analízis képes egyenletek által elvégezni Amit a szokásos Analízis képes egyenletek által elvégezni 
véges számú tagokkal (már amennyiben ez lehetséges), véges számú tagokkal (már amennyiben ez lehetséges), 
ugyanazt elvégezhetjük végtelen egyenletek által is, ezért ugyanazt elvégezhetjük végtelen egyenletek által is, ezért 
nem tettem kérdésessé, hogy ezt is Analízisnek kell nevezni. nem tettem kérdésessé, hogy ezt is Analízisnek kell nevezni. 
Ugyanis ezek a gondolatmenetek nem kevésbé bizonyosak, Ugyanis ezek a gondolatmenetek nem kevésbé bizonyosak, 
mint a másikak, sem az egyenletek nem kevésbé pontosak, mint a másikak, sem az egyenletek nem kevésbé pontosak, 
bár mi, halandók, kiknek gondolkodása szűk keretek közé bár mi, halandók, kiknek gondolkodása szűk keretek közé 
szorult, sem kifejezni, sem pedig felfogni nem tudjuk ezen szorult, sem kifejezni, sem pedig felfogni nem tudjuk ezen 
egyenletek minden tagját…”egyenletek minden tagját…”

((De De AnalysiAnalysi per per AequationesAequationes Numero Numero TerminorumTerminorum InfinitasInfinitas))



III.III. „Az analízis alaptétele”„Az analízis alaptétele”
►► CavalieriCavalieri, , WallisWallis, stb.: a g, stb.: a göörbrbéék alatti terk alatti terüületet sok, letet sok, 

„„oszthatatlanul kisoszthatatlanul kis”” terterüület let öösszegeksszegekéént knt kéépzeltpzeltéék el k el 
((„„infiniteziminfinitezimáálisoklisok””))

►► Newton: hasonlNewton: hasonlóó mmóódon, de ndon, de náála nem statikus kis terla nem statikus kis terüületek letek 
vannak, hanem mozgvannak, hanem mozgáás s ááltal meghatltal meghatáározott dinamikus rozott dinamikus 
öösszegzsszegzéések  sek  →→ egyre eregyre erőőssööddőő mechanikai motivmechanikai motiváácicióó

►► A A „„vvéégtelengtelenüül kisl kis”” szakaszok helyett pillanatnyi szakaszok helyett pillanatnyi 
sebesssebesséégekkel dolgozik  gekkel dolgozik  
↔↔ ezzel persze nem kerezzel persze nem kerüülte ki az lte ki az infiniteziminfinitezimáálisokatlisokat: a : a 
pillanatnyi sebesspillanatnyi sebesséég az g az infiniteziminfinitezimáálisanlisan kis idkis időő alatt alatt 
megtett megtett úút t 
→→ az idaz időő a matematika matematikáában is alapvetban is alapvetőővvéé vvááliklik

►► Semmi ilyesmi nincs: Semmi ilyesmi nincs: „„tart a nulltart a nullááhozhoz””, , „„hathatáárréértrtéékk””, stb.: , stb.: 
ezek kezek kééssőőbbi fogalmakbbi fogalmak



III.1.III.1. Az érintő meghatározásaAz érintő meghatározása

TfhTfh.   .   (1)(1) y = a y = a ⋅⋅ xxmm

Ekkor kis Ekkor kis oo nnöövekmvekméény:ny:

(2)(2) y + y + o o ⋅⋅ q/pq/p = = aa⋅⋅(x(x + + oo))mm

Tudjuk, hogy (2) jobb oldala:Tudjuk, hogy (2) jobb oldala:
aa⋅⋅xxmm + + aa⋅⋅mm⋅⋅oo ⋅⋅xxmm--1 1 + „+ „blabla”blabla”⋅⋅oo22⋅⋅xxmm--2 2 + „+ „blablabla”blablabla”⋅⋅oo33⋅⋅xxmm--33 + + ……

(2) (2) –– (1):(1):
o o ⋅⋅ q/pq/p = = aa⋅⋅mm⋅⋅oo ⋅⋅xxmm--1 1 + „+ „blabla”blabla”⋅⋅oo22⋅⋅xxmm--2 2 + „+ „blablabla”blablabla”⋅⋅oo33⋅⋅xxmm--33……

//oo ::
q/pq/p = = aa⋅⋅mm⋅⋅xxmm--1 1 + „+ „blabla”blabla”⋅⋅oo⋅⋅xxmm--2 2 + „+ „blablabla”blablabla”⋅⋅oo22⋅⋅xxmm--33……

Mivel Mivel oo vvéégtelen kicsi, ezgtelen kicsi, ezéért a meredeksrt a meredekséég: g: q/pq/p = = aa⋅⋅mm⋅⋅xxmm--11



III.2.III.2. A növekmények módszereA növekmények módszere

„É„Észre kell vennszre kell vennüünk: Elnk: Előőszszöör, hogy azok a tagok mindig r, hogy azok a tagok mindig 
elteltűűnnek, ahol nnek, ahol oo nem szerepel, mert ezek megfelelnek az nem szerepel, mert ezek megfelelnek az 
eredeti egyenletnek. Meredeti egyenletnek. Máásodszor, ha a maradsodszor, ha a maradéék Egyenletet k Egyenletet 
leosztjuk leosztjuk oo--val, akkor azok a tagok szintval, akkor azok a tagok szintéén eltn eltűűnnek, nnek, 
amelyekben amelyekben o o megmarad, mert ezek vmegmarad, mert ezek véégtelengtelenüül kicsik. l kicsik. 
Harmadszor, hogy a vHarmadszor, hogy a vééggüül megmaradl megmaradóó tagok olyan tagok olyan 
formformáájjúúak lesznek, amilyeneknek lenniak lesznek, amilyeneknek lenniüük kell a kiindulk kell a kiindulóó
szabszabáály alapjly alapjáán.n.””

(1665. november 13: (1665. november 13: „„Hogyan talHogyan talááljuk meg testekljuk meg testek
sebesssebessééggéét azon vonal alapjt azon vonal alapjáán, amelyet len, amelyet leíírnakrnak””

→→ egyike a egyike a „„rendszerezrendszerezőő”” jegyzeteinek)jegyzeteinek)



III.3.III.3. A görbe meghatározása területbőlA görbe meghatározása területből

Legyen a görbe alatti terület:Legyen a görbe alatti terület:

(1)(1) z = a z = a ⋅⋅ xxmm

(2)(2) z + z + o o ⋅⋅yy = = aa⋅⋅(x(x + + oo))mm

IsmIsméét (2) jobb oldala:t (2) jobb oldala:
aa⋅⋅xxmm + + aa⋅⋅mm⋅⋅oo ⋅⋅xxmm--1 1 + „+ „blabla”blabla”⋅⋅oo22⋅⋅xxmm--2 2 + „+ „blablabla”blablabla”⋅⋅oo33⋅⋅xxmm--33 + + ……

(2) (2) –– (1):(1):
o o ⋅⋅yy = = aa⋅⋅mm⋅⋅oo ⋅⋅xxmm--1 1 + „+ „blabla”blabla”⋅⋅oo22⋅⋅xxmm--2 2 + „+ „blablabla”blablabla”⋅⋅oo33⋅⋅xxmm--33……

//oo ::
y = y = aa⋅⋅mm⋅⋅xxmm--1 1 + „+ „blabla”blabla”⋅⋅oo⋅⋅xxmm--2 2 + „+ „blablabla”blablabla”⋅⋅oo22⋅⋅xxmm--33……

Mivel Mivel oo vvéégtelen kicsi, ezgtelen kicsi, ezéért a keresett grt a keresett göörbe:   rbe:   y = y = aa⋅⋅mm⋅⋅xxmm--11



III.4.III.4. Egységes matematikai területEgységes matematikai terület

►► A fenti pA fenti pééldldáák megmutatjk megmutatjáák: a kk: a kéét problt problééma (ma (éérintrintőő
meghatmeghatáározrozáása sa éés ters terüület kiszlet kiszáámmííttáása) egymsa) egymáás s inverzeinverze
→→ a ketta kettőő egyegyüütt egy egystt egy egysééges terges terüületet kletet köörvonalazrvonalaz
((„„analanalíízis alaptzis alaptéételetele””: differenci: differenciáálláás s éés integrs integráálláás kapcsolata)s kapcsolata)

►► MegjegyzMegjegyzéés: bs: báár a fenti ismertetr a fenti ismertetéés kicsit csal (s kicsit csal (III.3III.3 kicsit kicsit 
kkééssőőbbi (1669), egyszerbbi (1669), egyszerűűbb az 1665bb az 1665--öös prs próóbbáálkozlkozáásoknsoknáál), l), 
hasonlhasonlóó felismerfelismerééseket tesz a korban elseket tesz a korban előőszszöör konkrr konkréét t 
esetekben (parabola, hiperbola, stb.), majd esetekben (parabola, hiperbola, stb.), majd ááltalltaláános nos 
megfogalmazmegfogalmazáásokat dolgoz kisokat dolgoz ki

►► EzutEzutáán 3n 3--4 4 éévig alig nyvig alig nyúúl matematikl matematikáához (hoz (éés ha igen, akkor s ha igen, akkor 
annak mechanikai motivannak mechanikai motiváácicióója van), ja van), éés js jóó ideig erre ideig erre 
ttáámaszkodik (bmaszkodik (báár az alapokat r az alapokat úújra jra éés s úújra prjra próóbbáálja tisztlja tisztáába ba 
tenni tenni →→ igen sokigen sokááig nem publikig nem publikáálja)lja)



III.5.III.5. A géniusz NewtonA géniusz Newton

►► „„Nincs oly göbe vonal, légyen az bármely háromtagú Nincs oly göbe vonal, légyen az bármely háromtagú 
egyenlettel kifejezett, még ha benne az ismeretlen egyenlettel kifejezett, még ha benne az ismeretlen 
mennyiségek hatnak is egymásra […], melyről kevesebb mennyiségek hatnak is egymásra […], melyről kevesebb 
mint egy negyedóra fele alatt meg ne tudnám mondani, mint egy negyedóra fele alatt meg ne tudnám mondani, 
hogy hogy négyzetesíthetőnégyzetesíthető--ee, vagy hogy mely legegyszerűbb , vagy hogy mely legegyszerűbb 
figurákkal összevethető, legyenek e figurák kúpszeletek figurákkal összevethető, legyenek e figurák kúpszeletek 
vagy bármi mások. És ekkor közvetlen és rövid úton vagy bármi mások. És ekkor közvetlen és rövid úton 
(megkockáztatom, a legrövidebben, melyet a dolgok (megkockáztatom, a legrövidebben, melyet a dolgok 
természete megenged az általános számára) össze is természete megenged az általános számára) össze is 
hasonlítom őket…”   (1676, egy hasonlítom őket…”   (1676, egy CollinsnakCollinsnak írt levél)írt levél)

►► Ez a zsenitudat 1666Ez a zsenitudat 1666--ra kifejlődik benne, önálló ra kifejlődik benne, önálló 
matematikai sikereinek köszönhetően, aztán élete végéig matematikai sikereinek köszönhetően, aztán élete végéig 
ott is marad…ott is marad…



IV.IV. FluxióelméletFluxióelmélet

Próbálkozások az új matematikai elmélet letisztázására:Próbálkozások az új matematikai elmélet letisztázására:
1.1. De De AnalysiAnalysi per per AequationesAequationes Numero Numero TerminorumTerminorum InfinitasInfinitas

(Analízis végtelen sok tagú egyenletek segítségével), 1669(Analízis végtelen sok tagú egyenletek segítségével), 1669
(publikálva: 1711)(publikálva: 1711)

2.2. MethodusMethodus FluxionumFluxionum etet SerierumSerierum InfinitarumInfinitarum (A (A fluxiókfluxiók és és 
a végtelen sorok módszere), 1671 (a végtelen sorok módszere), 1671 (publpubl.: 1736).: 1736)

3.3. TractatusTractatus de de QuadraturaQuadratura CurvarumCurvarum (Értekezés a görbék (Értekezés a görbék 
kvadratúrájáról), 1676 (kvadratúrájáról), 1676 (publpubl: 1704, az : 1704, az OpticksOpticks függeléke)függeléke)

4.4. WallisWallis AlgebraAlgebra--jábanjában (1685) Newton először publikálta a (1685) Newton először publikálta a 
fluxióelméletetfluxióelméletet (második kiadás latinul: 1693)(második kiadás latinul: 1693)

5.5. PrincipiaPrincipia MathematicaMathematica PhilosophiaePhilosophiae NaturalisNaturalis, 1687, 1687



IV.1.IV.1. FluxiókFluxiók, , fluensekfluensek
►► 1671: 1671: oo mmáár nem x nr nem x nöövekmvekméénye, hanem nye, hanem „„vvéégtelengtelenüül kis l kis 

ididőőintervallumintervallum”” →→ minden vminden vááltozltozóó ididőőffüüggggőő leszlesz

►► Ha Ha xx éés s yy a a fluensfluens ((„„folyfolyó”ó”) mennyis) mennyiséégek, akkor ezek gek, akkor ezek 
vvááltozltozáássáának sebessnak sebesséégei, a gei, a fluxifluxióókk éés  s  
((éés ezek vs ezek vááltozltozáássáának sebessnak sebesséégei gei éés     , stb.)s     , stb.)
(S(Sőőt: adott xt: adott x--et et fluxifluxióónaknak tekintve a hozztekintve a hozzáá tartoztartozóó fluensfluens

, annak a , annak a fluensefluense , stb.), stb.)

►► y +  y +  oo = (x +  = (x +  oo))mm -- ebbebbőől itt is kijl itt is kijöön:    = mn:    = m⋅⋅xxnn--11⋅⋅

►► A mA móódszer gyakorlatilag ugyanaz, de a ndszer gyakorlatilag ugyanaz, de a néézet kicsit eltzet kicsit eltéér: r: 
ididőőbeli vbeli vááltozltozáások mennek vsok mennek véégbe  gbe  
→→ egyre inkegyre inkáább a fizikbb a fizikáához khoz köözelzelíít az elmt az elmééletlet

►► CCéél: megszabadulni az oszthatatlanoktl: megszabadulni az oszthatatlanoktóól, de ez sikertelenl, de ez sikertelen



IV.2.IV.2. FluxiókFluxiók és a mozgásés a mozgás
„Itt nem úgy kezelem a matematikai mennyiségeket, mint „Itt nem úgy kezelem a matematikai mennyiségeket, mint 
amit nagyon kis részekből állnak, hanem mint amiket amit nagyon kis részekből állnak, hanem mint amiket 
folytonos mozgás határoz meg. A vonalakat nem a részek folytonos mozgás határoz meg. A vonalakat nem a részek 
összetétele, hanem pontok mozgása hozza létre, a összetétele, hanem pontok mozgása hozza létre, a 
felületeket a vonalak mozgása, a testeket a felületek felületeket a vonalak mozgása, a testeket a felületek 
mozgása, a szögeket a szárak forgása, az időtartamokat a mozgása, a szögeket a szárak forgása, az időtartamokat a 
folyamatos folyamatos fluxiofluxio… A … A fluxiókfluxiók nem mások, tetszőleges nem mások, tetszőleges 
közelítéssel, mint a folyó mennyiségek idő szerinti közelítéssel, mint a folyó mennyiségek idő szerinti 
növekményei, olyan kicsik és olyannyira egyenlők, mint növekményei, olyan kicsik és olyannyira egyenlők, mint 
amennyire lehetséges, és, hogy pontosan fogalmazzunk, a amennyire lehetséges, és, hogy pontosan fogalmazzunk, a 
születőben lévő növekmények első arányában állnak, születőben lévő növekmények első arányában állnak, 
mégis kifejezhetők bármely vonallal, amely arányos velük.”mégis kifejezhetők bármely vonallal, amely arányos velük.”

((TractatusTractatus de de QuadraturaQuadratura CurvarumCurvarum))



IV.3.IV.3. Az alapproblémaAz alapprobléma
►► Hiába próbál megszabadulni tőle, a kis Hiába próbál megszabadulni tőle, a kis oo növekmény ott növekmény ott 

van, még ha növekmények „születőben lévő arányáról” van, még ha növekmények „születőben lévő arányáról” 
beszél is: ez az „oszthatatlanok” feltételezésebeszél is: ez az „oszthatatlanok” feltételezése

►► Márpedig mi az Márpedig mi az azaz oo, amit egyszer végesnek tekintünk és , amit egyszer végesnek tekintünk és 
leosztunk vele, máskor meg végtelenül kicsinek és leosztunk vele, máskor meg végtelenül kicsinek és 
elhanyagoljuk?elhanyagoljuk?

►► Bár az elmélet sikeres és rengeteg problémát jól kezel, az Bár az elmélet sikeres és rengeteg problémát jól kezel, az 
alapok továbbra is kérdésesek maradnak (Leibniz alapok továbbra is kérdésesek maradnak (Leibniz 
felépítésében hasonló módon)felépítésében hasonló módon)

►► Az alapok tisztázására több mint 150 (!) vet kell várni: Az alapok tisztázására több mint 150 (!) vet kell várni: 
határértékhatárérték--fogalom letisztázása, fogalom letisztázása, εε--δδ „„nyelvnyelv”” megalkotmegalkotáása, sa, 
stb. (stb. (CauchyCauchy, , WeierstrassWeierstrass))



IV.4. IV.4. Berkeley kritikájaBerkeley kritikája
►► Egy alapos, részletekbe menő filozófiai kritika: Egy alapos, részletekbe menő filozófiai kritika: 

Az analizálóAz analizáló, 1734, 1734
►► Az elme számára nehéz, „hogy világos ideákat formáljon az idő Az elme számára nehéz, „hogy világos ideákat formáljon az idő 

legkisebb részecskéiről, vagy az ezekben létrejövő legkisebb legkisebb részecskéiről, vagy az ezekben létrejövő legkisebb 
növekményekről; s még inkább, hogy felfogja a momentumokat, azaznövekményekről; s még inkább, hogy felfogja a momentumokat, azaz a a 
fluensfluens mennyiségek növekményeit mennyiségek növekményeit inin situsitu nascendinascendi, tehát létrejöttük , tehát létrejöttük 
legkezdeténlegkezdetén, mielőtt még véges mennyiségekké válnának. Ennél is , mielőtt még véges mennyiségekké válnának. Ennél is 
nehezebbnek látszik felfogni az ilyen születőben levő, befejezetnehezebbnek látszik felfogni az ilyen születőben levő, befejezetlenlen
entitások elvont sebességeit. A sebességek sebességei, a másodentitások elvont sebességeit. A sebességek sebességei, a másod--, , 
harmadharmad--, negyed, negyed-- és és ötödrendűötödrendű sebességek stb. azonban, ha nem sebességek stb. azonban, ha nem 
tévedek, teljességgel meghaladják az emberi felfogóképességet.”tévedek, teljességgel meghaladják az emberi felfogóképességet.”

►► „De mik ezek a „De mik ezek a fluxiókfluxiók? Az eltűnőben levő növekmények sebességei. ? Az eltűnőben levő növekmények sebességei. 
És mik ezek az eltűnőben levő növekmények? Se nem véges És mik ezek az eltűnőben levő növekmények? Se nem véges 
mennyiségek, se nem végtelenül kicsinyek, még csak nem is semmikmennyiségek, se nem végtelenül kicsinyek, még csak nem is semmik. . 
Mi mások lennének tehát, mint a kimúlt mennyiségek kísértetei?”Mi mások lennének tehát, mint a kimúlt mennyiségek kísértetei?”



IV.5. IV.5. A későbbi matematikai stílusA későbbi matematikai stílus
►► 16701670--es évek: fokozatosan elhidegül a „szimbolikus analízis” es évek: fokozatosan elhidegül a „szimbolikus analízis” 

algebrai stílusától, és ezzel az egész „modern” matektól, algebrai stílusától, és ezzel az egész „modern” matektól, 
miközben beleszeret a görög geometriábamiközben beleszeret a görög geometriába

►► „Világos, hogy a módszerük [az ókoriaké] sokkal elegánsabb, mint„Világos, hogy a módszerük [az ókoriaké] sokkal elegánsabb, mint
a kartéziánus. Ő [Descartes] egy algebrai kalkulus segítségével a kartéziánus. Ő [Descartes] egy algebrai kalkulus segítségével 
jutott eredményre, melyet ha szavakra írnánk át (követve az jutott eredményre, melyet ha szavakra írnánk át (követve az 
ókoriak gyakorlatát), akkor oly fárasztó és szövevényes lenne ókoriak gyakorlatát), akkor oly fárasztó és szövevényes lenne 
feladatunk, hogy hányinger fogna el bennünket…”feladatunk, hogy hányinger fogna el bennünket…” (1670)(1670)

►► A A PrincipiaPrincipia már geometriai úton fejti ki az elméletet: az már geometriai úton fejti ki az elméletet: az 
analízis csak „heurisztika”, felfedezés, de nem biztos tudásanalízis csak „heurisztika”, felfedezés, de nem biztos tudás

►► Mikor az 1699Mikor az 1699--ben kezdődő, ben kezdődő, LeibnizLeibniz--celcel folytatott prioritási folytatott prioritási 
vita hatására publikálni kezdi korábbi eredményeit, azokat vita hatására publikálni kezdi korábbi eredményeit, azokat 
meghamisítja, meghamisítja, geometrizáljageometrizálja, átírja a gyanús részeket, átírja a gyanús részeket

►► A fontos eredmények „A fontos eredmények „algebristaalgebrista” korszakából származnak, ” korszakából származnak, 
de befolyásos korában de befolyásos korában antimodernistaantimodernista, „reakciós” attitűd, „reakciós” attitűd


