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 Fizika (i. e. 350 körül) - τά φύσικα ((A A 
természetrőltermészetről))

I. anyag és forma tan

 hierarchia

 a Föld

II. oksági elmélet

 cél-ok

 formai ok

 ható-ok

 anyagi ok

III. mozgás (változás) – a lehetőség 
valósággá válása

 tér, idő, végesség, végtelenségtér, idő, végesség, végtelenség

IV.IV. abszolút kitüntetett irányok (tűz abszolút kitüntetett irányok (tűz ↑, föld ↓)↑, föld ↓)

 a tér ≠ a tér ≠ űűr r –– horror horror vacuivacui (és akkor atomok (és akkor atomok 
sincsenek)sincsenek)

 „Továbbá senki sem tudná megmondani, hogy „Továbbá senki sem tudná megmondani, hogy 
egy mozgásba hozott dolog miért állna meg egy mozgásba hozott dolog miért állna meg 
valahol; miért állna meg inkább itt, mint ott?” valahol; miért állna meg inkább itt, mint ott?” 
((215a20215a20) „hiszen az ) „hiszen az űűr, amennyiben üres, nem r, amennyiben üres, nem 
enged meg különbségeket” (enged meg különbségeket” (214b30214b30) „Úgyhogy ) „Úgyhogy 
egy dolog vagy nyugalomban lesz, vagy a egy dolog vagy nyugalomban lesz, vagy a 
végtelenségigvégtelenségig mozognia kell …”mozognia kell …”

 az elhajított test továbbmozgásának magyarázataaz elhajított test továbbmozgásának magyarázata

 a nehezebb testek arányosan gyorsabban esnek a nehezebb testek arányosan gyorsabban esnek 
lele

V.V. a mozgás fajtáia mozgás fajtái

 szubsztanciális (keletkezés és pusztulás) szubsztanciális (keletkezés és pusztulás) ––
minőségi minőségi –– mennyiségi mennyiségi –– helyváltoztatóhelyváltoztató

 természetes természetes –– mesterségesmesterséges

 élő élő –– élettelenélettelen

 égi (Hold feletti) égi (Hold feletti) –– földi (Hold alatti)földi (Hold alatti)

VI.VI. folytonosság és oszthatóság folytonosság és oszthatóság ↔ Zénón↔ Zénón

VII.VII. mozgatásmozgatás

 „Ha A a mozgató, B a mozgatott, C az elmozdulási „Ha A a mozgató, B a mozgatott, C az elmozdulási 
távolság és D az idő, akkor ugyanezen idő alatt távolság és D az idő, akkor ugyanezen idő alatt 
ugyanaz az A erő (1/2)Bugyanaz az A erő (1/2)B--t C távolság kétszeresére t C távolság kétszeresére 
fogja mozgatni, és (1/2)D alatt (1/2)Bfogja mozgatni, és (1/2)D alatt (1/2)B--t az egész C t az egész C 
távolságra fogja mozgatni; ezért az arányossági távolságra fogja mozgatni; ezért az arányossági 
szabályt figyelhetjük meg.” (250a1) szabályt figyelhetjük meg.” (250a1) –– kivéve amikor kivéve amikor 
nem!nem!

 Nem a newtoni gondolatkörben mozgunk, nincs Nem a newtoni gondolatkörben mozgunk, nincs 
pillanatnyipillanatnyi-- vagy átlagsebesség, newtoni tömeg vagy átlagsebesség, newtoni tömeg 
vagy erő!vagy erő!

VIII.VIII. az Első Mozgatóaz Első Mozgató

 mozdulatlan, kiterjedés (és részek) mozdulatlan, kiterjedés (és részek) 
nélküli, egyetlen és öröknélküli, egyetlen és örök

 a körmozgás a körmozgás –– az egyetlen végtelen az egyetlen végtelen 
(örök), folytonos, egyszerű, teljes és (örök), folytonos, egyszerű, teljes és 
egyenletes, ennélfogva elsődleges egyenletes, ennélfogva elsődleges 
helyváltoztató mozgáshelyváltoztató mozgás
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Az alexandriai iskolaAz alexandriai iskola

 Eukleidész (i. e. 300): Eukleidész (i. e. 300): ElemekElemek

 Arisztarkhosz (i. e. 310Arisztarkhosz (i. e. 310--230)230)

 Arkhimédész (i. e. 287Arkhimédész (i. e. 287--212)212)

 Eratoszthenész (i. e. 276Eratoszthenész (i. e. 276--194)194)

 Hérón (i. sz. 62)Hérón (i. sz. 62)

 Ptolemaiosz (i. sz. 87Ptolemaiosz (i. sz. 87--145): 145): AlmagestAlmagest

Számoszi ArisztarkhoszSzámoszi Arisztarkhosz
 Περί μεγεθών και αποστημάτων Ηλίου και Περί μεγεθών και αποστημάτων Ηλίου και 

ΣελήνηςΣελήνης

 a Hold és a Nap távolságainak arányaa Hold és a Nap távolságainak aránya

 a Hold és a Nap átmérőinek arányaa Hold és a Nap átmérőinek aránya

 ΠΠερὶ τῶν ερὶ τῶν όόχουμένωνχουμένων ((Az úszó testekrőlAz úszó testekről))

 a folyadékok a nagyobbról a kisebb „nyomású” hely a folyadékok a nagyobbról a kisebb „nyomású” hely 
felé áramlanakfelé áramlanak

 a folyadékok felszínea folyadékok felszíne

 a lebegés, aza lebegés, az
úszás és azúszás és az
elsüllyedéselsüllyedés
(korona!)(korona!)
feltételefeltétele

 „felhajtóerő”,„felhajtóerő”,
ArkhimédészArkhimédész--
törvény (elv)törvény (elv)

ArkhimédészArkhimédész

 a felhajtóerő vonala átmegy a súlyponton a felhajtóerő vonala átmegy a súlyponton 
és merőleges a felszínreés merőleges a felszínre

 az úszó testek stabilitásaaz úszó testek stabilitása

 gömbszeletekgömbszeletek

 úszó test súlya : uo. térfogatú folyadék úszó test súlya : uo. térfogatú folyadék 
súlya = test elmerült része : egész testsúlya = test elmerült része : egész test

 parabolaszeletek (hajók?)parabolaszeletek (hajók?)

 az egyensúly feltételeiaz egyensúly feltételei

••emelők (víz is)emelők (víz is)
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 hajítógépekhajítógépek

 csigasorokcsigasorok

EratoszthenészEratoszthenész

 ΓεωγραφίαΓεωγραφία

 történetetörténete

 a Föld kerületea Föld kerülete

 az oikumené az oikumené 
felosztása stb.felosztása stb.


