
Simon Stevin (1548-1620) 

 könyvelő, adóhivatalnok 

 Tafelen van Interest (Kamattáblázatok, 1582) 

 (1+r)n értékei kis r-ekre 

 Problemata Geometrica (1583) 

 sokszögek, hasonlóság, (szabályos) poliéderek 

stb. 

 beiratkozik a Leideni Egyetemre 



 barátságot köt Nassaui Móriccal (Orániai 

Vilmos fiával), a németalföldi szabadságharc 

későbbi győztes vezetőjével 

 hadmérnök tanácsadó 

 katonai technikák 

 szélmalmok tökéletesítése (pl. vízszivattyúzásra) 

 csatornázás 

 De Thiende (A tizedrészek, 1585) 

 a tizedes törtek és alkalmazásuk 

 314 

 a mű hatása 



 Aritmetika (1585) 

 a másodfokú egyenletek megoldása 

 magasabb fokú egyenletek közelítő megoldása 

 a valós szám fogalmának bevezetése 

 A mérés művészetének elemei és 

Beghinselen des Waterwichts (A 

hidrosztatika elemei, 1586) 

 Delft 

 jelentősen különböző súlyú ólomgolyókat 

ejteget 10 m magasból 



De Beghinselen der 

Weeghconst 

 a holland nyelv jelentősége 

 a sztatika korszerűbb 

axiómarendszere 

 a mérleg egyensúlya 

 a lejtőre helyezett testek egyensúlya 

 az örökmozgó nem létezhet 



 a szabályos zárt gyöngysor esete 

 erőháromszög és erőparalelogramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tömegközéppont számítások 

 síkidomok, testek 



Galileo Galilei: Discorsi e 

dimonstrazioni matematiche, 

intorno à due nuove scienze 

Attenenti alla Mecanica & i 

Movimenti Locali (1638) 

 4 nap ua. 3 szereplő (csak Simplicio 

okosabb lett) 



 szilárdságtan 

 miért törnek el a testek és mi tartja össze 

őket 

 az űrtől való irtózás és egy a részecskék 

között ható kohézió 

 piciny vákuumok 

 a szívópumpa csak 10 m-en hatékony 

 a szabadon eső testek sebességei 

azonosak 

 zeneelmélet stb. 



 szilárdságtan folytatása 

 a mérlegek egyensúlya 

 a mozgások 

 tankönyvszerű kifejtés (definíciók stb.) 

 egyenletes mozgások 

 út = sebesség x idő 

 azonos mennyiségek arányaival megfogalmazva 

 gyorsuló mozgások 

 kinematika, mert a ‘miért’ helyett a ‘hogyan’ 

kérdés a fontos: 



 ”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.  



  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.” 



 közbevetett példa: ingamozgás 

Arisztotelésznél és Galileinél 



szabadesés 
 
 

 

„I. tétel, I. propozíció 

 A nyugalomból induló, egyenletesen 
gyorsuló test tetszőleges utat ugyanannyi 
idő alatt tesz meg, mintha olyan 
egyenletes sebességgel mozogna 
ugyanezen úton, melynek értéke fele az 
említett egyenletesen gyorsuló mozgásban 
szerzett végső és legnagyobb 
sebességértéknek. 



 Jelölje az AB szakasz azt az 
időt, amely alatt egy test CD 
utat tesz meg úgy, hogy C-ből, 
nyugalmi helyzetből indult és 
egyenletesen gyorsul; jelölje az 
AB-re merőleges EB szakasz 
az AB időintervallum során 
szerzett végső, legnagyobb 
sebességet; kössük össze az A 
és E pontokat; osszuk fel AB-t 
ekvidisztáns pontokkal, 
amelyeken keresztül 
párhuzamosokat húzunk a BE 
szakasszal; az így kapott 
szakaszok a sebesség növekvő 
értékeit jelképezik, az A 
pillanattól kezdve. ...” 



”II. tétel, II. propozíció 

 Nyugalomból induló, egyenletesen 
gyorsuló eső test által tetszőleges idők 
alatt befutott utak úgy aránylanak 
egymáshoz, mint az időtartamok 
arányának négyzete, azaz mint az 
időintervallumok négyzeteinek 
hányadosa. 

 Jelölje az idő múlását az A pillanattól 
kezdve az AB félegyenes, amelyen 
jelöljünk ki két időintervallumot, AD-t és 
AE-t. jelölje HI azt az egyenest, amely 
mentén a H-ból, nyugalmi állapotból 
indulva egyenletes …” 



”I. korollárium 

 Jelöljön AD, DE, EF, FG a mozgás kezdetétől számított, 
csatlakozó, egymással egyenlő időintervallumokat, amelyek 
alatt a test rendre a HL, LM, MN, NI utakat futja be; az előző 
tétel miatt nyilvánvaló, hogy ezek az utak úgy aránylanak 
egymáshoz, mint az eggyel kezdődő páratlan számok, azaz 
egy, három, öt, hét; ez felel meg ugyanis az olyan 
szakaszsorozat négyzetei különbségének, ahol a sorozat 
növekvő, és bármely két szomszédos szakasz különbsége 
egyenlő a legrövidebbel, a sorozat első tagjával; más szóval 
az utak úgy aránylanak egymáshoz, mint az eggyel kezdődő 
természetes számok négyzeteinek különbségei. Amikor tehát 
a sebességfokok a természetes számok szerint növekednek 
egyenlő idők alatt, az ugyanezen idők alatt megtett utak 
növekedései úgy aránylanak egymáshoz, mint az eggyel 
kezdődő páratlan számok.” 



 közbevetés: a kísérlet szerepe a fizikában 

 a technológia hatása a tudományra 

 Francis Bacon (1561-1626) empirikus, induktív 

módszere 

 a lejtő 





 mozgás függőleges, ferde és kombinált síkokon 

 a legrövidebb idő pályája stb. 



 hajítások 

 a matematika felhasználása – a parabola-pálya 

 súlypontszámítások 



René Descartes (1596-1650) 

 jezsuita iskola 

 katonaként beutazza Európát 

 világnézeti váltása (1619) 

 Hollandia (1629) 

 Értekezés a módszerről + Optika, 
Meteorológia, Geometria (1637) 

 A filozófia alapelvei (1644) 

 Svédország (1649) 



Discours de la méthode 

 a biztos és rendszeres tudáshoz vezető 

módszer kutatása 

 szabályok: 

 ”Az első az volt, hogy soha semmit ne fogadjak el 

igaznak, amit evidens módon nem ismertem meg 

annak: azaz, hogy ... semmivel többet ne 

foglaljak bele ítéleteimbe, mint ami oly világosan 

és határozottan áll elmém előtt, hogy nincs okom 

kétségbe vonni.” 



 „A másik az volt, hogy a vizsgálódásaimban 

előforduló problémát annyi részre osszam, 

ahányra csak lehet és a legjobb megoldás 

szempontjából szükség van.” 

 „A harmadik az, hogy olyan rendet kövessek 

gondolkodásomban, hogy a legegyszerűbb és a 

legkönnyebben megismerhető tárgyakkal 

kezdem, s csak lassan, fokozatosan emelkedem 

fel az összetettebbek ismeretéhez ... 

  Az utolsó pedig az, hogy mindenütt teljes 

felsorolásokra és általános áttekintésre 

törekedjem, s így biztos legyek abban, hogy 

semmit ki nem hagytam.” 



 módszeres kétely 

 Cogito ergo sum 

 evidens (világos és elkülönített) ítéletek 

igazsága 

 a lélek: gondolkodó szubsztancia 

 kozmogónia 

 vérkeringés 

 a három mű tényleges bevezetése 



Principia Philosophiae 

 Arisztotelész ellen 

 az emberi megismerés alapelvei 

 Értekezés stb. 

 dualizmusa: gondolkodás és kiterjedés 

 anyag és mozgás 

 alak, forma 

 az atom és a vákuum problémája 

 távolhatás vagy közelhatás (ütközés) 

 a mozgás megmaradása 


