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 Petrus PeregrinusPetrus Peregrinus
(Pierre de Maricourt)(Pierre de Maricourt)

 Epistola de magneteEpistola de magnete
(1269, 1558)(1269, 1558)

 mágnesezésmágnesezés

 pólusokpólusok

 örökmozgó stb.örökmozgó stb.

 Erasmus Vitello (Ciolek Witelo, 1230Erasmus Vitello (Ciolek Witelo, 1230--1275)1275)
 PerspectivaPerspectiva (1272, 1572): a fényút megfordíthatósága, (1272, 1572): a fényút megfordíthatósága, 

parabolatükör fókusza, szivárványparabolatükör fókusza, szivárvány

 az arisztotelianizmus keresztény propagandájaaz arisztotelianizmus keresztény propagandája
 Albertus Magnus (1200Albertus Magnus (1200--1280)1280)

 Aquinói Szent Tamás (1225Aquinói Szent Tamás (1225--1274)1274)

 Roger Bacon (1220Roger Bacon (1220--1292)1292)
 a kísérletezés a kísérletezés –– mint a tudás alapja mint a tudás alapja –– propagandistájapropagandistája

 tükrök (gömbtükör fókusza)tükrök (gömbtükör fókusza)

 lencsék (tudományos célra)lencsék (tudományos célra)

 szférikus aberráció, szivárványszférikus aberráció, szivárvány

 a szemüveg tömeges elterjedésea szemüveg tömeges elterjedése

Thomas Bradwardine Thomas Bradwardine 
(1290(1290--1349)1349)

 Merton College (Oxfordi Egyetem)Merton College (Oxfordi Egyetem)

 logika („Én most hazudok.”)logika („Én most hazudok.”)

 aritmetika, geometria (csillag alakú aritmetika, geometria (csillag alakú 
sokszögek, poliéderek)sokszögek, poliéderek)

 fizika (atomizmus ellen, folytonosság mellett)fizika (atomizmus ellen, folytonosság mellett)

 egyházi pálya (kanonok, Szt. Pál székesegyházi pálya (kanonok, Szt. Pál székes--
egyház, udvari káplán, canterbury érsek)egyház, udvari káplán, canterbury érsek)

Tractatus de proportionibus Tractatus de proportionibus 
velocitatum in motibus velocitatum in motibus (1328)(1328)

 arisztoteliánusarisztoteliánus

 de a hangsúly nem a célde a hangsúly nem a cél--, hanem a formai okon, hanem a formai okon

 formai ok: a megtett út és az idő aránya = sebességformai ok: a megtett út és az idő aránya = sebesség

 a mozgás mennyiségének megváltozása = a a mozgás mennyiségének megváltozása = a 
sebesség növekedése vagy csökkenése, illetve ezek sebesség növekedése vagy csökkenése, illetve ezek 
arányaiarányai

 dinamika mellett a kinematikát is vizsgáljadinamika mellett a kinematikát is vizsgálja
 dinamikailag: a sebesség arányos a dinamikailag: a sebesség arányos a 

mozgatóerővelmozgatóerővel

 plusz egy ellenállási tényező (l. Arisztotelész)plusz egy ellenállási tényező (l. Arisztotelész)

 matematikai formában: a sebesség matematikai formában: a sebesség nn--szeres szeres 
növekedéséhez az erő és ellenállás arányának növekedéséhez az erő és ellenállás arányának 
nn--edik hatványa tartozikedik hatványa tartozik

 a kollégákkal együtta kollégákkal együtt
 kinematikai alapfogalmakkinematikai alapfogalmak

 pillanatnyipillanatnyi-- és átlagsebességés átlagsebesség

 gyorsulásgyorsulás

 képletekképletek

 hatásukhatásuk
 Buridan, Szász Albert, Nicole d’OresmeBuridan, Szász Albert, Nicole d’Oresme

 francia, itáliai és ibériai tudósok a XVI. századigfrancia, itáliai és ibériai tudósok a XVI. századig

 az impetusaz impetus--elméletelmélet

 Jean Buridan (1300Jean Buridan (1300--1358)1358)

 Szász Albert (1316Szász Albert (1316--1390)1390)

 helyhely-- és helyzetváltoztatóés helyzetváltoztató

 egyenletes és változó mozgásegyenletes és változó mozgás

 súlypontsúlypont

 szabadesésszabadesés

 aerosztatikaaerosztatika
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 egyenletesen változó mozgás, szögsebességegyenletesen változó mozgás, szögsebesség

 mechanikus órák (1335mechanikus órák (1335--től)től)

 súly, gátlómű, majd órasúly, gátlómű, majd óra-- (később negyedóra) ütés(később negyedóra) ütés

 Nicole d’Oresme (1325Nicole d’Oresme (1325--1382)1382)

 Tractatus de configurationibus qualitatum et motumTractatus de configurationibus qualitatum et motum
(1350)(1350)

 grafikus függvénygrafikus függvény

 számos világszámos világ

 mozgó Föld lehetőségemozgó Föld lehetősége

A reneszánsz fizikaA reneszánsz fizika
 BevezetésBevezetés

 Ptolemaiosz: Ptolemaiosz: AlmagestAlmagest ((EpitomeEpitome) (görögből) ) (görögből) 
1463, 1496 1463, 1496 -- Johann Müller Regiomontanus Johann Müller Regiomontanus 
(1436(1436--1476)1476)

 építményeképítmények

 boltívboltív

 az amiensaz amiens--i székesegyház (1264)i székesegyház (1264)

 a pisai ferde torony (1173a pisai ferde torony (1173--1372)1372)

 a bathi főapátság külső támívei a bathi főapátság külső támívei 
(1499)(1499)

 Filippo Brunelleschi (1377Filippo Brunelleschi (1377--1446): a firenzei dóm kupolája 1446): a firenzei dóm kupolája 
(1420(1420--1436)1436)
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 az építéshez az építéshez 
használt használt 
szerkezetekszerkezetek

 geometriai, geometriai, 
matematikai matematikai 
számításokszámítások

A bolygópályák kutatásaA bolygópályák kutatása

 Nicolaus Cusanus (1401Nicolaus Cusanus (1401--1464)1464)

 a világ határtalanságáróla világ határtalanságáról

 a Föld nem középponti jellegérőla Föld nem középponti jellegéről

 mozgásárólmozgásáról

NikolauszNikolausz Kopernikusz Kopernikusz 
(1473(1473--1543)1543)

 Itáliai egyetemek (kánonjog,Itáliai egyetemek (kánonjog,
csillagászat)csillagászat)

 kanonok kanonok FromborkbanFromborkban

 CommentariolusCommentariolus (1510(1510--1514)1514)
 heliocentrikus modellheliocentrikus modell

 G. J. G. J. RhRhääticusticus: : NarratioNarratio
PrimaPrima (1540)(1540)

 Az égi pályák körforgásairólAz égi pályák körforgásairól
(1543, 1616)(1543, 1616)
 motivációimotivációi

De Revolutionibus Orbium De Revolutionibus Orbium 
CoelestiumCoelestium

 előszó (Osiander)előszó (Osiander)

 „Ezeknek a feltevéseknek nem kell „Ezeknek a feltevéseknek nem kell 
igazaknak, vagy akár valószínűeknek igazaknak, vagy akár valószínűeknek 
lenniük; ha a megfigyelésekkel lenniük; ha a megfigyelésekkel 
összhangban lévő számítást összhangban lévő számítást 
biztosítanak, az önmagában is elegendő biztosítanak, az önmagában is elegendő 
… nem céljuk senkit meggyőzni arról, … nem céljuk senkit meggyőzni arról, 
hogy igazak, pusztán megfelelő alapot hogy igazak, pusztán megfelelő alapot 
biztosítanak a számításhoz”.biztosítanak a számításhoz”.

 a kopernikuszi rendszera kopernikuszi rendszer

 a szükséges szférikus csillagászati fogalmaka szükséges szférikus csillagászati fogalmak

 csillagkatalóguscsillagkatalógus
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 a Nap mozgásaa Nap mozgása

 precesszióprecesszió

 a Hold mozgásaa Hold mozgása

 fogyatkozásokfogyatkozások

 a bolygópályák a bolygópályák 
leírásaleírása


