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A klasszikus mechanika A klasszikus mechanika 
kialakulkialakuláásasa

•• az emberi kaz emberi köörnyezet megvrnyezet megvááltozltozáásasa
–– a ta táárgyi vilrgyi viláág kibg kibőővvüülléésese

•• kköözlekedzlekedéésisi--, hadieszk, hadieszköözzöökk
•• hasznhasznáálati tlati táárgyakrgyak
•• ggéépek pek →→ munkamegosztmunkamegosztáás s →→

rendszeressrendszeresséég, gondossg, gondossáág, pontossg, pontossáágg

–– a tuda tudáás igs igéényenye
–– (m(méérrőő)eszk)eszköözzöök, (mk, (méérréési) msi) móódszerekdszerek

•• a tuda tudóós s éés iparos egys iparos együüttmttműűkkööddéésese



•• NiccolNiccolòò Fontana Tartaglia (1499Fontana Tartaglia (1499--1557)1557)
–– a ballisztika megalapa ballisztika megalapííttóója (1537)ja (1537)



•• Giovanni Giovanni 
Battista Battista 
Benedetti Benedetti 
(1530(1530--1590)1590)
–– a testek azonos a testek azonos 

sebesssebessééggel ggel 
esnekesnek

–– centrcentráális erlis erőő

–– tehetetlenstehetetlenséégi gi 
elvelv



mű

Galileo Galilei (1564Galileo Galilei (1564--1642): 1642): 
DiscorsiDiscorsi e e dimonstrazionidimonstrazioni
matematichematematiche, , intornointorno àà duedue
nuovenuove scienzescienze AttenentiAttenenti allaalla
MecanicaMecanica && i i MovimentiMovimenti
LocaliLocali (1638)(1638)

•• 4 nap 3 szerepl4 nap 3 szereplőő
–– SalviatiSalviati –– Galilei elhunyt barGalilei elhunyt baráátja tja éés s 

megszemmegszeméélyeslyesííttőőjeje
–– SagredoSagredo –– Galilei elhunyt barGalilei elhunyt baráátja, tja, rezonrezonőőrr
–– SimplicioSimplicio –– SzimplikioszSzimplikiosz (Arisztotel(Arisztoteléész sz 

kommentkommentáátor) tor) éés Egys Együügygyűű



mű

•• 11--2. nap: szil2. nap: sziláárdsrdsáágtangtan
–– a szabadon esa szabadon esőő testek sebesstestek sebesséégei azonosakgei azonosak

•• 3. nap: a mozg3. nap: a mozgáásoksok
–– tanktanköönyvszernyvszerűű kifejtkifejtéés (defins (definíícicióók stb.)k stb.)

–– egyenletes mozgegyenletes mozgáásoksok
•• úút = sebesst = sebesséég x idg x időő

–– azonos mennyisazonos mennyiséégek argek aráányaival megfogalmazvanyaival megfogalmazva

–– gyorsulgyorsulóó mozgmozgáásoksok
•• kinematika, mert a kinematika, mert a ‘‘mimiéértrt’’ helyett a helyett a ‘‘hogyanhogyan’’

kkéérdrdéés a fontos:s a fontos:



mű

• ”Azt hiszem, nem ez a megfelelő időpont, hogy 
belebonyolódjunk annak vizsgálatába, mi okozza a 
természetes mozgások gyorsulását; egyébként az 
egyes filozófusok véleménye eltérő: vannak, akik 
arra vezetik vissza, hogy egyre közeledik a test a 
középponthoz, mások arra, hogy a közegnek egyre 
kevesebb része marad, amit szét kell választani; 
ismét mások a közeg bizonyos feszültségének 
tulajdonítják, szerintük ugyanis amikor a közeg a 
mozgó tárgy hátsó része mögött újra egyesül, 
állandóan nyomást gyakorol rá; ezeket a 
fantazmagóriákat meg a többit megvizsgálhatnánk 
ugyan, de semmi különösebb hasznot nem
remélhetünk tőlük. 



mű

Szerzőnk egyelőre megelégszik annyival, hogy 
nyomon kövesse és kiderítse az olyan gyorsuló
mozgás néhány tulajdonságát – függetlenül attól, mi a 
gyorsulás közvetlen oka –, amelynél a nyugalomból 
induló test sebessége egyre nő, éspedig egyszerűen az 
idővel arányosan, ami annyit jelent, hogy egyenlő
időintervallumok alatt egyenlő sebességnövekmények 
képződnek; és ha végül kiderül, hogy a bebizonyított 
állítások érvényesek a szabadon eső, gyorsuló súlyos 
testek mozgására, akkor elmondhatjuk majd, hogy 
önkényes definíciónk érvényes a súlyos testek 
mozgására, és igaz, hogy sebességük az idő múlásával, 
illetve a mozgás időtartamával arányosan nő.”



•• kköözbevetett pzbevetett péélda: ingamozglda: ingamozgáás s 
ArisztotelArisztoteléésznsznéél l éés Galileins Galileinééll



mű

»»szabadesszabadesééss
»»a legegyszera legegyszerűűbbbb
gyorsulgyorsulóó mozgmozgááss
fogalma fogalma ééss
tulajdonstulajdonsáágaigai

»»az az úút kiszt kiszáámmííttáása a gyorsulsa a gyorsuláás s 
éés az ids az időő ffüüggggéénynyéébenben

»»az idaz időőegysegyséégenkgenkéént megtett nt megtett 
úút kiszt kiszáámmííttáásasa



•• kköözbevetzbevetéés: a ks: a kíísséérlet szerepe a fizikrlet szerepe a fizikáábanban
–– a technola technolóógia hatgia hatáása a tudomsa a tudomáányranyra

–– Francis Bacon (1561Francis Bacon (1561--1626) empirikus, 1626) empirikus, 
induktinduktíív mv móódszeredszere

–– a lejta lejtőő




mű

–– mozgmozgáás fs füüggggőőleges, ferde leges, ferde éés kombins kombináált slt sííkokonkokon
•• a legra legröövidebb idvidebb időő ppáálylyáája stb.ja stb.



mű

•• 4. nap: a haj4. nap: a hajííttáásoksok
–– a matematika felhaszna matematika felhasznáálláása sa –– a parabolaa parabola--

ppáályalya



személy

RenRenéé Descartes (1596Descartes (1596--
1650)1650)

•• vilviláágngnéézeti vzeti vááltltáása (1619)sa (1619)

•• ÉÉrtekezrtekezéés a ms a móódszerrdszerrőőll + + OptikaOptika, , 
MeteorolMeteorolóógiagia, , GeometriaGeometria (1637)(1637)

•• A filozA filozóófia alapelveifia alapelvei (1644)(1644)



mű

DiscoursDiscours de la de la mmééthodethode
•• a biztos a biztos éés rendszeres tuds rendszeres tudááshoz vezetshoz vezetőő

mmóódszer kutatdszer kutatáásasa

•• szabszabáályok:lyok:
–– ””Az elsAz elsőő az volt, hogy soha semmit ne fogadjak az volt, hogy soha semmit ne fogadjak 

el igaznak, amit evidens mel igaznak, amit evidens móódon nem ismertem don nem ismertem 
meg annak: azaz, hogy ... semmivel tmeg annak: azaz, hogy ... semmivel tööbbet ne bbet ne 
foglaljak bele foglaljak bele ííttééleteimbe, mint ami oly leteimbe, mint ami oly 
vilviláágosan gosan éés hats hatáározottan rozottan ááll elmll elméém elm előőtt, hogy tt, hogy 
nincs okom knincs okom kéétstséégbe vonni.gbe vonni.””



mű

–– „„A mA máásik az volt, hogy a vizsgsik az volt, hogy a vizsgáállóóddáásaimban saimban 
elelőőfordulfordulóó problprobléémmáát annyi rt annyi réészre osszam, szre osszam, 
ahaháányra csak lehet nyra csak lehet éés a legjobb megolds a legjobb megoldáás s 
szempontjszempontjáábbóól szl szüükskséég van.g van.””

–– „„A harmadik az, hogy olyan rendet kA harmadik az, hogy olyan rendet köövessek vessek 
gondolkodgondolkodáásomban, hogy a legegyszersomban, hogy a legegyszerűűbb bb éés a s a 
legklegköönnyebben megismerhetnnyebben megismerhetőő ttáárgyakkal rgyakkal 
kezdem, s csak lassan, fokozatosan emelkedem kezdem, s csak lassan, fokozatosan emelkedem 
fel az fel az öösszetettebbek ismeretsszetettebbek ismeretééhez ...hez ...

–– Az utolsAz utolsóó pedig az, hogy mindenpedig az, hogy mindenüütt teljes tt teljes 
felsorolfelsoroláásokra sokra éés s ááltalltaláános nos ááttekintttekintéésre sre 
ttöörekedjem, s rekedjem, s íígy biztos legyek abban, hogy gy biztos legyek abban, hogy 
semmit ki nem hagytam.semmit ki nem hagytam.””



mű

•• mmóódszeres kdszeres kéételytely
–– CogitoCogito ergo sumergo sum

–– evidens (vilevidens (viláágos gos éés elks elküüllöönníített) tett) ííttééletek letek 
igazsigazsáágaga

–– a la léélek: gondolkodlek: gondolkodóó szubsztanciaszubsztancia

•• kozmogkozmogóóniania

•• a ha háárom mrom műű ttéényleges bevezetnyleges bevezetéésese



mű

PrincipiaPrincipia PhilosophiaePhilosophiae
•• ArisztotelArisztoteléész ellensz ellen

•• az emberi megismeraz emberi megismeréés alapelveis alapelvei
–– ÉÉrtekezrtekezééss stb.stb.
–– dualizmusa: gondolkoddualizmusa: gondolkodáás s éés kiterjeds kiterjedééss

•• anyag anyag éés mozgs mozgááss
–– alak, formaalak, forma
–– az atom az atom éés a vs a váákuum problkuum probléémmáájaja
–– ttáávolhatvolhatáás vagy ks vagy köözelhatzelhatáás (s (üütktköözzéés)s)
–– a mozga mozgáás megmarads megmaradáásasa



mű

–– determinizmus: determinizmus: 
mozgmozgááststöörvrvéényeknyek
•• tehetetlenstehetetlenséégg
•• üütktköözzéési tsi töörvrvéényeknyek
•• matematikai lematematikai leíírrááss

•• a vila viláág rendszereg rendszere
–– öörvrvéényelmnyelmééletlet

•• kköözzééppontban a Napppontban a Nap
•• öörvrvéénynyéében a bolygben a bolygóókk
•• ezek mezek máásodlagos sodlagos 

öörvrvéényeiben a holdaknyeiben a holdak



mű

–– kitkitööltltööttsttséég, kg, köözelhatzelhatáás, a mozgs, a mozgáás megmarads megmaradáásasa

•• a Fa Fööldld
–– tulajdonstulajdonsáágai, nehgai, nehéézszséégi ergi erőő, , ááraprapáályly

•• hathatáásasa
–– a kartezia karteziáánus fizika elterjednus fizika elterjedéésese

•• helyvhelyvááltoztatltoztatóó mozgmozgáás s →→ mechanikai magyarmechanikai magyaráázatok zatok 
(az (az óókortkortóól a XVII. l a XVII. szsz--ii óóramraműű vilviláágig)gig)

•• a tudoma tudomáány cny céélja: a testek helyvlja: a testek helyvááltoztatltoztatóó
mozgmozgáásainak tsainak töörvrvéényszernyszerűűsséégek gek ááltali leltali leíírráásasa



•• Marin Mersenne (1588Marin Mersenne (1588--1648)1648)
–– mint folymint folyóóirat (Descartes, Fermat, irat (Descartes, Fermat, 

Galilei, Huygens, Pascal, Torricelli)Galilei, Huygens, Pascal, Torricelli)
–– mint a Francia Tudommint a Francia Tudomáányos Akadnyos Akadéémia mia 

elelőődjedje



személy

•• az ingaaz ingaóórara
–– HorologiumHorologium (1658)(1658)

ChristiaanChristiaan
HuygensHuygens
(1629(1629--1695)1695)



személy

•• rugalmas rugalmas üütktköözzéés (Royal Society, 1669)s (Royal Society, 1669)
–– ””I. FeltevI. Feltevééss: A mozg: A mozgáásban lsban léévvőő test akadtest akadáály ly 

hihiáánynyáában vban vááltozatlanul ugyanazzal a ltozatlanul ugyanazzal a 
sebesssebessééggel ggel éés egyenes vonalban folytatja s egyenes vonalban folytatja 
mozgmozgáássáát.t.
II. FeltevII. Feltevééss: A szil: A sziláárd test rd test üütktköözzéésséének nek 

okokááttóól fl füüggetlenggetlenüül az l az üütktköözzéés uts utáán a n a 
kköövetkezvetkezőő helyzetet kapjuk:helyzetet kapjuk:
Ha kHa kéét egyforma sebesst egyforma sebessééggel egymggel egymáás fels feléé

mozgmozgóó egyforma test egyeegyforma test egyenenesen sen üütktköözik, zik, 
akkor mindegyikakkor mindegyiküük ugyanazzal a sebessk ugyanazzal a sebessééggel ggel 
pattan vissza, mint amekkorpattan vissza, mint amekkoráával val üütktköözzöött.tt.



személy

Az Az üütktköözzéést akkor nevezzst akkor nevezzüük egyenesnek, ha k egyenesnek, ha 
maga a mozgmaga a mozgáás s éés az s az üütktköözzéés a testek ss a testek súúlypontjlypontjáát t 
magmagáában foglalban foglalóó egyenes mentegyenes mentéén tn töörtrtéénik.nik.

III. FeltevIII. Feltevééss: A testek mozg: A testek mozgáássáát, valamint t, valamint 
egyforma vagy kegyforma vagy küüllöönbnböözzőő sebesssebessééggüüket mket máás s 
testekhez kell viszonytestekhez kell viszonyíítani, amelyeket nyugvtani, amelyeket nyugvóónak nak 
tekinttekintüünk, nk, éés nem vesszs nem vesszüük figyelembe, hogy k figyelembe, hogy 
akakáárcsak azok, ezek a testek is rrcsak azok, ezek a testek is réészt vehetnek szt vehetnek 
valamilyen mvalamilyen máás, ks, köözzöös mozgs mozgáásban. Ezsban. Ezéért krt kéét t üütktköözzőő
test, mtest, méég abban az esetben is, ha mindketten egyg abban az esetben is, ha mindketten együütt tt 
rréészt vesznek egy mszt vesznek egy máás egyenletes mozgs egyenletes mozgáásban is, sban is, 
annak a szemannak a szeméélynek szlynek száámmáára, aki szintra, aki szintéén rn réészt vesz szt vesz 
a ka köözzöös mozgs mozgáásban, sban, úúgy hat egymgy hat egymáásra, mintha ez a sra, mintha ez a 
kköözzöös mozgs mozgáás nem ls nem léétezne.tezne.



személy

Ha például egy egyenletesen mozgó hajó utasa 
ütköztet két – megintcsak az utashoz képest –
egyenlő sebességű egyforma golyót, akkor ezek a 
golyók az utashoz és a hajóhoz képest egyenlő
sebességgel pattannak vissza, teljesen úgy, mintha 
az utas ezeket a golyókat egy álló hajón vagy a 
parton ütköztette volna.”



személy

•• ingainga
–– kköözzéépponti erpponti erőő

–– eleven ereleven erőő (mozg(mozgáásmennyissmennyiséég g 
megmaradmegmaradáása)sa)

–– az inga hossza az inga hossza éés lengs lengéésideje ksideje köözzöötti tti 
öösszefsszefüüggggééss

•• Az ingaAz ingaóórara (1673)(1673)



mű

HorologiumHorologium OscillatorumOscillatorum
•• a a cikloidcikloidáálislis ingaingaóórara

–– a fa fööldrajzi hosszldrajzi hosszúússáág mg méérréésese



mű

•• elmelmééletlet
–– a szabadesa szabadeséés ts téételei telei éés bizonys bizonyííttáásaisai

–– alkalmazalkalmazáása a sa a cikloisciklois menti mozgmenti mozgáásrasra
•• a mechanikai energia megmarada mechanikai energia megmaradáásasa

•• a ga göörbrbéék tulajdonsk tulajdonsáágaigai

•• ssúúlypont kiszlypont kiszáámmííttáásasa
–– valvalóóssáágos testekregos testekre

–– tehetetlenstehetetlenséégi tengelyekgi tengelyek



mű

•• vvíízszintes szszintes sííkban kkban köörmozgrmozgáást vst véégzgzőő óórara
–– a ka köörmozgrmozgáás vizsgs vizsgáálatlatáára?ra?

–– centrifugcentrifugáális erlis erőő
•• 13 t13 téétel rtel réészletek nszletek néélklküüll
•• feltfeltáárta a krta a köörmozgrmozgáás dinamiks dinamikáájjáátt

–– a sebessa sebesséégvgvááltozltozáás irs iráánya a knya a köör kr köözepe felzepe feléé mutatmutat
–– fenntartfenntartáássáához a khoz a köözzééppont felppont feléé mutatmutatóó ererőőre van re van 

szszüükskséégg



mű

„„TTéételek a centrifugtelek a centrifugáális erlis erőőrrőőll
I.I.

Ha kHa kéét egyformt egyformáán mozgn mozgóó test nem egyforma ktest nem egyforma köörrööket tesz ket tesz 
meg azonos idmeg azonos időő alatt, akkor a centrifugalatt, akkor a centrifugáális erlis erőő a nagyobb a nagyobb 
kköörröön n úúgy argy aráánylik a kisebbhez, mint a knylik a kisebbhez, mint a köörröök vagy az k vagy az 
áátmtméérrőőik.ik.

II.II.
Ha kHa kéét egyformt egyformáán mozgn mozgóó test egyforma sebesstest egyforma sebessééggel ggel 
mozog nem egyforma kmozog nem egyforma köörröökköön, akkor centrifugn, akkor centrifugáális erlis erőőik ik 
fordfordíítottan artottan aráányosak az nyosak az áátmtméérrőőkkel. kkel. …”…”

•• hathatáásasa
–– megnyitja az utat a gravitmegnyitja az utat a gravitáácicióós ts töörvrvéény ny éés a s a 

newtoni dinamika felnewtoni dinamika feléé
–– a ta tééma teljes vertikuma: kma teljes vertikuma: kíísséérletek, trletek, töörvrvéények, nyek, 

matematika, gyakorlati eredmmatematika, gyakorlati eredméényeknyek



•• Robert Hooke Robert Hooke 
(1635(1635--1703)1703)
–– rugalmas errugalmas erőőkk





személy

Isaac Newton (1643Isaac Newton (1643--1727)1727)



mű

PhilosophiaePhilosophiae NaturalisNaturalis
PrincipiaPrincipia MathematicaMathematica

•• Newton Newton 
termterméészetfilozszetfilozóófiai fiai 
mmóódszeredszere
–– a matematika iga matematika igéényenye

–– az indukciaz indukcióó

–– az eraz erőő

–– az alkalmazaz alkalmazááss



mű

•• az axiomatikus felaz axiomatikus felééppííttééss
–– a klasszikus mechanika alapfogalmainak a klasszikus mechanika alapfogalmainak 

(t(töömeg, mozgmeg, mozgáásmennyissmennyiséég, erg, erőő, gyorsul, gyorsuláás, s, 
kköözzéépponti erpponti erőő) defin) definíícicióóii
•• magyarmagyaráázzóó jegyzetek (relatjegyzetek (relatíív v éés abszols abszolúút mozgt mozgáás, s, 

ttéér r éés ids időő))

–– axiaxióómmáák: a Newtonk: a Newton--ttöörvrvéények (tehetetlensnyek (tehetetlenséégi, gi, 
ererőő ~~ gyorsulgyorsuláás, hats, hatááss--ellenhatellenhatáás)s)
•• szszáármazrmazéékos tkos téételektelek
•• magyarmagyaráázzóó jegyzetekjegyzetek



mű

–– a testek mozga testek mozgáásasa
•• ttéételektelek
•• geometriai (!) seggeometriai (!) segéédtdtéételektelek
•• magyarmagyaráázatokzatok

•• a testek anyagi ka testek anyagi köözegben valzegben valóó
(k(köözegellenzegellenáálllláásos) mozgsos) mozgáásasa

•• a vila viláág rendszereg rendszere
–– ááltalltaláános tnos töömegvonzmegvonzááss

•• az az éégitestek (bolyggitestek (bolygóók, holdak, k, holdak, üüststöökköössöök) mozgk) mozgáásasa
•• a fa fööldi nehldi nehéézkedzkedééss
•• dinamikai magyardinamikai magyaráázatok (Keplerzatok (Kepler--ttöörvrvéények, a Hold nyek, a Hold 

mozgmozgáásai, precesszisai, precesszióó, a F, a Fööld lapultsld lapultsáága, ga, ááraprapáály)ly)



mű

•• ááltalltaláános megjegyznos megjegyzééseksek
–– termterméészetfilozszetfilozóófiafia
–– teolteolóógiagia

•• Isten Isten éés szerepes szerepe

•• a ma műű hathatáásasa
–– a szinta szintéézis erejezis ereje

•• a mechanikai ra mechanikai réészeredmszeredméényeknyek
•• az az éégi gi éés fs fööldi fizikaldi fizika

–– a ma móódszer pdszer pééldldáájaja
•• modellalkotmodellalkotááss
•• matematikamatematika
•• axiomatizmusaxiomatizmus



mű

–– a ma műű éés a ts a táársadalomrsadalom
–– a terma terméészetfilozszetfilozóófiai forradalomfiai forradalom

•• vvéégsgsőő szakszakííttáás Arisztotels Arisztoteléésszelsszel
•• a mechanikus vila mechanikus viláágkgkéép (az p (az óóramraműű metafora)metafora)
•• elteltáávolodvolodáás az okkult mins az okkult minőősséégektgektőőll

–– filozfilozóófiai kfiai köövetkezmvetkezméényeknyek
•• az angol empirizmus (Locke)az angol empirizmus (Locke)
•• a francia felvila francia felviláágosodgosodáás (Voltaire s (Voltaire éés az s az 

enciklopenciklopéédistdistáák)k)
•• KantKant

–– teolteolóógiai kgiai köövetkezmvetkezméényeknyek
•• Newton teolNewton teolóógiai ngiai néézeteizetei
•• a deizmus, ateizmus elterjeda deizmus, ateizmus elterjedéésese

–– az ellenzaz ellenzéék: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646k: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646--
1716)1716)
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