
VI.1. A VI.1. A PrincipiaPrincipia jelentjelentőősséége: ge: 
a szintetikus elma szintetikus elmééletlet

A forradalmisA forradalmisáág tartalmag tartalma
a szinta szintééziszis

a halmoza halmozóóddóó tudtudáás szs szüükskséégszergszerűűen vezet el az en vezet el az 
áátfogtfogóó elmelméélethezlethez

Galilei, Huygens Galilei, Huygens éés ms máások mechanikai rsok mechanikai réészeredmszeredméényeinyei
Kopernikusz, Galilei, Kopernikusz, Galilei, TychoTycho de de BraheBrahe, Kepler , Kepler 
bolygbolygóómozgmozgáásra vonatkozsra vonatkozóó eredmeredméényeinyei

az az éégi gi éés a fs a fööldi fizika egyesldi fizika egyesííttéésese



VI.2. A VI.2. A PrincipiaPrincipia jelentjelentőősséége: ge: 
a ma móódszer pdszer pééldldáájaja

a ma móódszerdszer
a modellalkota modellalkotááss
1.1. leegyszerleegyszerűűssíített fizikai ltett fizikai lééteztezőők k éés felts feltéételektelek
2.2. öösszehasonlsszehasonlííttáás az empirikus adatokkal, ts az empirikus adatokkal, töörvrvéényekkel nyekkel 

éés szabs szabáályokkallyokkal
3.3. a kiindula kiindulóó feltfeltéételek mtelek móódosdosííttáása: sa: úújabb ljabb lééteztezőők k éés s 

tulajdonstulajdonsáágok hozzgok hozzááadadáásasa

a matematika alkalmaza matematika alkalmazáása a termsa a terméészetreszetre
az az axiomatizmusaxiomatizmus



VI.3.a. A VI.3.a. A PrincipiaPrincipia jelentjelentőősséége:ge:
a terma terméészetfilozszetfilozóófiai forradalom (a)fiai forradalom (a)

forradalom a termforradalom a terméészetfilozszetfilozóófifiáábanban
az arisztotelaz arisztoteléészi termszi terméészetfilozszetfilozóófia elvetfia elvetéésese

Kopernikusz Kopernikusz arisztoteliarisztoteliáánusnus bbíírráálata a ptolemaioszi rendszer lata a ptolemaioszi rendszer 
felettfelett
TychoTycho de de BraheBrahe megfigyelmegfigyeléései az sei az éég vg vááltozltozáásairsairóól (+a l (+a 
„„kompromisszumoskompromisszumos”” modell)modell)
Kepler (Kepler (neoneo)platonizmusa)platonizmusa
Bruno teolBruno teolóógiai giai éés terms terméészetfilozszetfilozóófiai szakfiai szakííttáása a ksa a köözzéépkori pkori 
vilviláágkgkéép kp köözponti elemeivelzponti elemeivel
Bacon mBacon móódszertani meggondoldszertani meggondoláásai az sai az arisztoteliarisztoteliáánusnus dogmdogmáák k 
ellen, az empirikus mellen, az empirikus móódszer mellettdszer mellett
Galilei tGalilei táávcsvcsööves megfigyelves megfigyeléései sei éés s éérvei Arisztotelrvei Arisztoteléész ellen sz ellen 
(+(+””mimiéértrt”” helyett helyett „„hogyanhogyan””))



VI.3.b. A VI.3.b. A PrincipiaPrincipia jelentjelentőősséége:ge:
a terma terméészetfilozszetfilozóófiai forradalom (b)fiai forradalom (b)

a mechanikai terma mechanikai terméészetkszetkéép elfogadtatp elfogadtatáásasa
az elaz előőzmzméények (Dnyek (Déémokritosz, Epikurosz, Lucretius atomizmusa)mokritosz, Epikurosz, Lucretius atomizmusa)
Descartes mechanisztikus programja (alak Descartes mechanisztikus programja (alak éés mozgs mozgáás)s)
a korszellem (Galilei, Gassendi, Hobbes, Boyle)a korszellem (Galilei, Gassendi, Hobbes, Boyle)
NewtonNewton

az az éégi gi éés a fs a fööldi villdi viláág kg küüllöönbsnbséégeinek felszgeinek felszáámolmoláásasa
a teleola teleolóógiai giai éérvelrveléés szs száámműűzzéése (az se (az ááltalltaláános nos 
megjegyzmegjegyzéésekbe)sekbe)
a a mechanicizmusmechanicizmus termterméészetfilozszetfilozóófiaifiai--fizikai rendszerrfizikai rendszerréé szerszer--
vezvezéésese –– a vila viláág: egymg: egymáással kssal köölcslcsöönhatnhatáásban lsban léévvőő ((üütktköözzőő, , 
tasztaszííttóó, vonz, vonzóó) testek; matematikailag le) testek; matematikailag leíírhatrhatóó ererőők hatk hatáássáára ra 
mozognak; csupmozognak; csupáán nn nééhháány alapvetny alapvetőő tulajdonstulajdonsáággal ggal rendelkerendelke--
zzőő llááthatatlan korpuszkulthatatlan korpuszkuláákbkbóól (atomokbl (atomokbóól) l) áállnak (a tllnak (a tööbbi bbi 
tulajdonstulajdonsáág lg láátsztszóólagos); tlagos); töörvrvéényeknek engedelmeskedneknyeknek engedelmeskednek
ppééldldáátlanul eredmtlanul eredméényes lenyes leíírráás, magyars, magyaráázat zat éés els előőrejelzrejelzééss



VI.3.c. A VI.3.c. A PrincipiaPrincipia jelentjelentőősséége:ge:
a terma terméészetfilozszetfilozóófiai forradalom (c)fiai forradalom (c)

a tudoma tudomáány (az oksny (az oksáági legi leíírráás) s) éés a hermetikus s a hermetikus 
(okkult, m(okkult, máágikus, alkimista) megkgikus, alkimista) megköözelzelííttéés s 
elvelváálasztlasztáásasa

elteltáávolodvolodáás az okkult mins az okkult minőősséégektgektőől a l a PrincipiaPrincipia, de nem , de nem 
Newton akarata szerintNewton akarata szerint



VI.4.a. A VI.4.a. A PrincipiaPrincipia jelentjelentőősséége:ge:
a ta táársadalmi forradalom rrsadalmi forradalom réésze (a)sze (a)

a tudoma tudomáány fejlny fejlőőddéése, esemse, eseméényei knyei küülslsőő
(t(táársadalmi, gazdasrsadalmi, gazdasáági, intgi, intéézmzméényi) nyi) 
ttéényeznyezőők kk köövetkezmvetkezméényeinyei

a a PrincipiaPrincipia a kor ka kor köörrüülmlméényeinek termnyeinek terméékeke
a (kereskedelmi, katonai) haja (kereskedelmi, katonai) hajóózzáás fejls fejlőőddéése se ––
navignavigáácicióós stb. igs stb. igéények nyek –– csillagcsillagáászati szati 
helymeghathelymeghatáározrozáás, s, ááraprapáály jelensly jelenséég stb.g stb.
az ipar (baz ipar (báánynyáászat stb.) fejlszat stb.) fejlőőddéése se –– szivattyszivattyúúk, k, 
ggéépek stb. pek stb. –– dinamika, hidrodinamika stb.dinamika, hidrodinamika stb.
a ta táársadalmi mozgalmak lekrsadalmi mozgalmak lekéépezpezéése se 
(puritanizmus, individualizmus stb.)(puritanizmus, individualizmus stb.)



VI.4.b. A VI.4.b. A PrincipiaPrincipia jelentjelentőősséége:ge:
a ta táársadalmi forradalom rrsadalmi forradalom réésze (b)sze (b)

a a PrincipiaPrincipia diadala a kor vdiadala a kor váálasztlasztáásasa
az az óóramraműű vilviláág kg kéétftfééle felfogle felfogáásasa

LeibnizLeibniz
NewtonNewton



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (a)ra (a)

VVééggüül ml méégis polggis polgáárjogot nyer az analrjogot nyer az analíízis zis 
hasznhasznáálata a fiziklata a fizikáábanban

Newton Newton fluxifluxióóelmelmééletletééneknek kiadkiadáásasa
Leonhard Euler (1707Leonhard Euler (1707--1783)1783)
munkmunkáássssáágaga

diplomamunkdiplomamunkáája: Descartes ja: Descartes ééss
Newton nNewton néézeteinekzeteinek
öösszehasonlsszehasonlííttáása Johannsa Johann
Bernoulli tBernoulli téémavezetmavezetéésséével (1723)vel (1723)
MechanicaMechanica (1736) (1736) –– a newtonia newtoni
dinamika a matematikai analdinamika a matematikai analííziszis
formformáájjáábanban



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (b)ra (b)

a Szaturnusz pa Szaturnusz páályahlyahááborgborgáásaisai--
naknak kiszkiszáámmííttáása (1748)sa (1748)
TheoriaTheoria motusmotus corporumcorporum solidorumsolidorum
(1765)(1765)

haladhaladóó mozgmozgáásoksok
forgforgóó mozgmozgáásoksok

EulerEuler--szszöögekgek
precessziprecesszióó

egyegyééb alkalmazb alkalmazáások a mechanika sok a mechanika 
(hidrodinamika, akusztika), optika, (hidrodinamika, akusztika), optika, 
csillagcsillagáászat terszat terüületletéénn



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (c)ra (c)

Jean Le Rond d'Alembert (1717Jean Le Rond d'Alembert (1717--1783)1783)
JosephJoseph--Louis Lagrange (1736Louis Lagrange (1736––1813)1813)
„„analitikusanalitikus”” = = „„mechanikusmechanikus””

az az éész hatsz hatéékonyskonysáágaga
a fizikai probla fizikai problééma redukma redukáálláása matematikai sa matematikai 
feladattfeladattáá



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (d)ra (d)

RRéésztudomsztudomáányok kialakulnyok kialakuláásasa
HidrodinamikaHidrodinamika

Daniel Bernoulli (1700Daniel Bernoulli (1700--1782)1782)
HydrodynamicaHydrodynamica (1738)(1738)



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (e)ra (e)

ÉÉgi mechanikagi mechanika
PierrePierre--Simon, marquis de LaplaceSimon, marquis de Laplace (1749(1749––1827)1827)

ExpositionExposition du du systsystéémeme dudu mondemonde (1796)(1796)
a Naprendszer stabilita Naprendszer stabilitáása, kialakulsa, kialakuláásasa

TraitTraitéé de de mméécaniquecanique ccéélesteleste (1798(1798--1827)1827)
ThThééorie analytique des probabilitorie analytique des probabilitééss ((18121812))

a Laplacea Laplace--ddéémonmon



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (f)ra (f)

Az elektromos Az elektromos éés ms máágneses jelensgneses jelenséégek gek 
tudomtudomáánynyáának fejlnak fejlőőddéésséérere
a Maxwella Maxwell--egyenletekigegyenletekig

Az elektromos jelensAz elektromos jelenséégekgek
stabil lstabil léétrehoztrehozáásasa

Francis Hau(w)ksbee
(1670?-1713)

folyadékmodell (fluvium)

Az elektromossAz elektromossáág vizsgg vizsgáálatalata
Charles FranCharles Franççois de Cisternayois de Cisternay
DuFay (1698DuFay (1698--1739)1739)

kkéétftfééle elektromossle elektromossáág g ––
kkéétfolyadtfolyadéék (effluvium) modellk (effluvium) modell (1733)(1733)



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (g)ra (g)

Pieter vanPieter van
MusschenbroekMusschenbroek (1692(1692--
1761)1761)

leydeni palackleydeni palack (1746)(1746)
Benjamin FranklinBenjamin Franklin
(1706(1706--1790)1790)

egyfolyadegyfolyadéékk--modell (modell (±±))



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (h)ra (h)
CharlesCharles--Augustine de Augustine de 
Coulomb (1736Coulomb (1736--1806)1806)

Newton+Newton+torzitorzióós ms méérleg rleg 
→→ CoulombCoulomb--ttöörvrvéényny
(1777(1777--))

Henry Cavendish Henry Cavendish 
(1731(1731--1810) 1810) 
gravitgravitáácicióós ms méérréése se 
(1798)(1798)

mmáágneses pgneses póólusoklusok



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (i)ra (i)
Az elektromos Az elektromos éés ms máágneses jelensgneses jelenséégek gek 
kköözzöötti kapcsolattti kapcsolat

AndrAndréé--MarieMarie
AmpAmpèèrere
(1775(1775--1836)1836)

ááramok kramok köözzööttitti
ererőőhathatáásoksok



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (j)ra (j)
James Clerk Maxwell (1831James Clerk Maxwell (1831--1879)1879)

axiomatikus elektrodinamikai elmaxiomatikus elektrodinamikai elmééletlet

A hA hőőtan fejltan fejlőőddéésséérere
A hA hőő

Joseph Black (1728Joseph Black (1728--1799)1799)
fajhfajhőő, l, láátens htens hőő, h, hőőmennyismennyiséég, kalorimetria,g, kalorimetria,
kalorikum (1757kalorikum (1757--1763)1763)

Benjamin ThompsonBenjamin Thompson [[RumfordRumford grgróóf]f]
(1753(1753--1814)1814)

a ha hőő ==
mozgmozgááss



Newton hatNewton hatáása: sa: 
1. a fizik1. a fizikáára (k)ra (k)

John Dalton (1766John Dalton (1766--1844)1844)
a ga gáázok parcizok parciáális nyomlis nyomáássáának nak 
problprobléémmáája (Daltonja (Dalton--ttöörvrvéény, 1801) ny, 1801) 
→→ atomhipotatomhipotéézis (1803zis (1803--1810)1810)

ElmElmééleti hleti hőőtantan
Jean Baptiste Joseph Fourier Jean Baptiste Joseph Fourier 
(1768(1768--1830)1830)

ThThééorieorie analytiqueanalytique de la de la chaleurchaleur
(1822)(1822)

a ha hőővezetvezetéés s 
differencidifferenciáálegyenletelegyenlete



Newton hatNewton hatáása: 1. a fiziksa: 1. a fizikáára (l)ra (l)
Nicolas LNicolas Lééonard Sadi Carnot (1796onard Sadi Carnot (1796--1832)1832)

RRééflexionsflexions sursur la la puissancepuissance motricemotrice du du feufeu et et sursur les les 
machinesmachines proprespropres àà ddééveloppervelopper cettecette puissancepuissance (1824)(1824)

reverzibilis kreverzibilis köörfolyamat kalorikus mechanikai rfolyamat kalorikus mechanikai 
modellje modellje →→ hathatáásfoksfok

Az anyag atomos szerkezeteAz anyag atomos szerkezete
A fA féény problny probléémmáájaja

a fa féény korpuszkulny korpuszkulááris elmris elméélete (Newton)lete (Newton)
a fa féény (ny (ééter)hullter)hulláámelmmelméélete (Hooke lete (Hooke –– 1670, 1670, 
Huygens Huygens –– 1680, Euler 1680, Euler –– 1750, Young 1750, Young –– 1810, 1810, 
FresnelFresnel –– 1820)1820)
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