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 determinizmus: determinizmus: 
mozgástörvényekmozgástörvények

 tehetetlenségtehetetlenség

 ütközési törvényekütközési törvények

 matematikai leírásmatematikai leírás

 a világ rendszerea világ rendszere

 örvényelméletörvényelmélet

 középpontban a Napközéppontban a Nap

 örvényében a bolygókörvényében a bolygók

 ezek másodlagos ezek másodlagos 
örvényeiben a holdakörvényeiben a holdak

 kitöltöttség, közelhatás, a mozgás kitöltöttség, közelhatás, a mozgás 
megmaradásamegmaradása

 a Földa Föld

 tulajdonságai, nehézségi erő, árapálytulajdonságai, nehézségi erő, árapály

 hatásahatása

 a karteziánus fizika elterjedésea karteziánus fizika elterjedése

 helyváltoztató mozgás helyváltoztató mozgás → mechanikai magyarázatok → mechanikai magyarázatok 
(az ókortól a XVII. sz(az ókortól a XVII. sz--i  órami  óraműű világig)világig)

 a tudomány célja: a testek helyváltoztató a tudomány célja: a testek helyváltoztató 
mozgásainak törvényszerűségek általi leírásamozgásainak törvényszerűségek általi leírása

 Marin Mersenne (1588Marin Mersenne (1588--1648)1648)
 mint folyóirat (Descartes, Fermat, Galilei, mint folyóirat (Descartes, Fermat, Galilei, 

Huygens, Pascal, Torricelli)Huygens, Pascal, Torricelli)
 mint a Francia Tudományos Akadémia mint a Francia Tudományos Akadémia 

elődjeelődje

Christiaan HuygensChristiaan Huygens
(1629(1629--1695)1695)

 jogi tanulmányok, majd matematikajogi tanulmányok, majd matematika

 kvadratúrák, a kvadratúrák, a ππ értékének közelítéseértékének közelítése

 saját távcsöve színhibáinak javítása saját távcsöve színhibáinak javítása 
(1655(1655--1659)1659)

 a Szaturnusz holdja (Titán)a Szaturnusz holdja (Titán)

 gygyűűrrűűjeje

 az ingaóraaz ingaóra

 HorologiumHorologium (1658)(1658)

 Párizs (1665)Párizs (1665)

 rugalmas ütközés (Royal Society, 1669)rugalmas ütközés (Royal Society, 1669)

 ””I. FeltevésI. Feltevés: A mozgásban lév: A mozgásban lévőő test akadály test akadály 
hiányában változatlanul ugyanazzal a hiányában változatlanul ugyanazzal a 
sebességgel és egyenes vonalban folytatja sebességgel és egyenes vonalban folytatja 
mozgását.mozgását.
II. FeltevésII. Feltevés: A szilárd test ütközésének okától : A szilárd test ütközésének okától 

függetlenül az ütközés után a következfüggetlenül az ütközés után a következőő
helyzetet kapjuk:helyzetet kapjuk:
Ha két egyforma sebességgel egymás felé Ha két egyforma sebességgel egymás felé 

mozgó egyforma test egyemozgó egyforma test egyenenesen ütközik, sen ütközik, 
akkor mindegyikük ugyanazzal a sebességgel akkor mindegyikük ugyanazzal a sebességgel 
pattan vissza, mint amekkorával ütközött.pattan vissza, mint amekkorával ütközött.
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Az ütközést akkor nevezzük egyenesnek, ha Az ütközést akkor nevezzük egyenesnek, ha 
maga a mozgás és az ütközés a testek súlypontját maga a mozgás és az ütközés a testek súlypontját 
magában foglaló egyenes mentén történik.magában foglaló egyenes mentén történik.

III. FeltevésIII. Feltevés: A testek mozgását, valamint : A testek mozgását, valamint 
egyforma vagy különbözegyforma vagy különbözőő sebességüket más sebességüket más 
testekhez kell viszonyítani, amelyeket nyugvónak testekhez kell viszonyítani, amelyeket nyugvónak 
tekintünk, és nem vesszük figyelembe, hogy tekintünk, és nem vesszük figyelembe, hogy 
akárcsak azok, ezek a testek is részt vehetnek akárcsak azok, ezek a testek is részt vehetnek 
valamilyen más, közös mozgásban. Ezért két ütközvalamilyen más, közös mozgásban. Ezért két ütközőő
test, még abban az esetben is, ha mindketten együtt test, még abban az esetben is, ha mindketten együtt 
részt vesznek egy más egyenletes mozgásban is, részt vesznek egy más egyenletes mozgásban is, 
annak a személynek számára, aki szintén részt vesz annak a személynek számára, aki szintén részt vesz 
a közös mozgásban, úgy hat egymásra, mintha ez a a közös mozgásban, úgy hat egymásra, mintha ez a 
közös mozgás nem létezne.közös mozgás nem létezne.

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.”

 ingainga

 középponti erőközépponti erő

 eleven erő (mozgásmennyiség megmaradása)eleven erő (mozgásmennyiség megmaradása)

 az inga hossza és lengésideje közötti az inga hossza és lengésideje közötti 
összefüggésösszefüggés

 Az ingaóraAz ingaóra (1673)(1673)

 Hollandia (1681)Hollandia (1681)

 távcsőkészítéstávcsőkészítés

 Értekezés a fényrőlÉrtekezés a fényről (1690)(1690)

Horologium OscillatorumHorologium Oscillatorum

 a cikloidális ingaóraa cikloidális ingaóra

 a földrajzi hosszúság mérésea földrajzi hosszúság mérése

 elméletelmélet

 a szabadesés tételei és bizonyításaia szabadesés tételei és bizonyításai

 alkalmazása a ciklois menti mozgásraalkalmazása a ciklois menti mozgásra

 a mechanikai energia megmaradásaa mechanikai energia megmaradása

 a görbék tulajdonságaia görbék tulajdonságai

 fonal letekerésefonal letekerése

 súlypont kiszámításasúlypont kiszámítása

 valóságos testekrevalóságos testekre

 tehetetlenségi tengelyektehetetlenségi tengelyek

 vízszintes síkban körmozgást végző óravízszintes síkban körmozgást végző óra

 parabolára simuló fonalparabolára simuló fonal

 nincs tiknincs tik--tak (csendes)tak (csendes)

 a körmozgás vizsgálatára?a körmozgás vizsgálatára?

 centrifugális erőcentrifugális erő

 13 tétel részletek nélkül13 tétel részletek nélkül

 feltárta a körmozgás dinamikájátfeltárta a körmozgás dinamikáját
 a sebességváltozás iránya a kör közepe felé mutata sebességváltozás iránya a kör közepe felé mutat

 fenntartásához a középpont felé mutató erőre van fenntartásához a középpont felé mutató erőre van 
szükségszükség
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„Tételek a centrifugális erőről„Tételek a centrifugális erőről
I.I.

Ha két egyformán mozgó test nem egyforma köröket tesz Ha két egyformán mozgó test nem egyforma köröket tesz 
meg azonos idő alatt, akkor a centrifugális erő a nagyobb meg azonos idő alatt, akkor a centrifugális erő a nagyobb 
körön úgy aránylik a kisebbhez, mint a körök vagy az körön úgy aránylik a kisebbhez, mint a körök vagy az 
átmérőik.átmérőik.

II.II.
Ha két egyformán mozgó test egyforma sebességgel mozog Ha két egyformán mozgó test egyforma sebességgel mozog 
nem egyforma körökön, akkor centrifugális erőik fordítottan nem egyforma körökön, akkor centrifugális erőik fordítottan 
arányosak az átmérőkkel. …”arányosak az átmérőkkel. …”

 hatásahatása
 megnyitja az utat a gravitációs törvény és a megnyitja az utat a gravitációs törvény és a 

newtoni dinamika felénewtoni dinamika felé
 a téma teljes vertikuma: kísérletek, törvények, a téma teljes vertikuma: kísérletek, törvények, 

matematika, gyakorlati eredményekmatematika, gyakorlati eredmények

 Robert Hooke Robert Hooke 
(1635(1635--1703)1703)

 rugalmas erőkrugalmas erők

 Galileo Galilei (1564Galileo Galilei (1564--1642)1642)

 léghőmérőléghőmérő

 szivattyúszivattyú

HőtanHőtan

 Evangelista Torricelli (1608Evangelista Torricelli (1608--1647)1647)
 légköri nyomáslégköri nyomás
„„Az elemi levegAz elemi levegőő óceánjának fenekén, a levegóceánjának fenekén, a levegőőbe be 

merítve élünk, amelynek kísérletileg kétségkívül merítve élünk, amelynek kísérletileg kétségkívül 
súlya van, mégpedig olyan nagy súlya, hogy a súlya van, mégpedig olyan nagy súlya, hogy a 
legslegsűűrrűűbb levegbb levegőő a föld felszínénél körülbelül a a föld felszínénél körülbelül a 
víz súlyának egy négyszázad részét nyomja. víz súlyának egy négyszázad részét nyomja. 
Egyes szerzEgyes szerzőők megfigyelték szürkület után, hogy k megfigyelték szürkület után, hogy 
a páratelt és látható levega páratelt és látható levegőő egészen ötven vagy egészen ötven vagy 
ötvennégy mérföld magasra emelkedik fölöttünk, ötvennégy mérföld magasra emelkedik fölöttünk, 
de én nem hiszem, hogy ilyen sok lenne, mert be de én nem hiszem, hogy ilyen sok lenne, mert be 
tudom bizonyítani, hogy a vákuumnak sokkal tudom bizonyítani, hogy a vákuumnak sokkal 
nagyobb ellenállást kellene tanúsítania, mint nagyobb ellenállást kellene tanúsítania, mint 
amennyit valójában mutat, hacsak nem azzal amennyit valójában mutat, hacsak nem azzal 
érvelünk, hogy a súly, amelyetérvelünk, hogy a súly, amelyet

Galilei a levegGalilei a levegőőre vonatkozóan re vonatkozóan 
meghatározott, csak a légkör legalacsonyabb meghatározott, csak a légkör legalacsonyabb 
részére vonatkozik, ahol az emberek és részére vonatkozik, ahol az emberek és 
állatok élnek, de a magas hegyek csúcsain a állatok élnek, de a magas hegyek csúcsain a 
leveglevegőő tisztább kezd lenni és sokkal tisztább kezd lenni és sokkal 
kevesebbet nyom, mint a víz súlyának kevesebbet nyom, mint a víz súlyának 
négyszázad része. Sok olyan üvegedényt négyszázad része. Sok olyan üvegedényt 
készítettünk, mint az ábrán látható két készítettünk, mint az ábrán látható két 
könyök hosszú könyök hosszú AA és és BB csövek. Ezeket csövek. Ezeket 
megtöltöttük higanmegtöltöttük higanyynyal, a nyitott végüket nyal, a nyitott végüket 
lezártuk az ujjunkkal, és belefordítottuk lezártuk az ujjunkkal, és belefordítottuk őőket ket 
egy edénybe, amelyben egy edénybe, amelyben CC higany volt; ekkor higany volt; ekkor 
láttuk, hogy üres tér keletkezik, és semmi láttuk, hogy üres tér keletkezik, és semmi 
sem történik az edényben, ahol ez a tér sem történik az edényben, ahol ez a tér 
létrejött; létrejött; AA és és DD között a csközött a csőő mindig telítve mindig telítve 
maradt egy egész egynegyed könyök meg maradt egy egész egynegyed könyök meg 
egy hüvelyk magasságig.egy hüvelyk magasságig.””
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 Blaise Pascal (1623Blaise Pascal (1623--1662)1662)
 a légnyomás magasságfüggésea légnyomás magasságfüggése

”És a másik cs”És a másik csőővel és ugyanannak a higanynak vel és ugyanannak a higanynak 
egy részével mindezekkel az urakkal megmásztam egy részével mindezekkel az urakkal megmásztam 
a a PuyPuy--dede--DDôômeme--ot, amely körülbelül ötszáz öllel ot, amely körülbelül ötszáz öllel 
magasabb, mint a Minimes, ahol is ugyanúgy, magasabb, mint a Minimes, ahol is ugyanúgy, 
ahogy Minimesahogy Minimes--nél megcsináltuk ugyanazt a nél megcsináltuk ugyanazt a 
kísérletet, és azt találtuk, hogy a csőben csak kísérletet, és azt találtuk, hogy a csőben csak 
huszonhárom hüvelyk és két vonal higany maradt, huszonhárom hüvelyk és két vonal higany maradt, 
míg Minimesmíg Minimes--nél ugyanabban a csőben huszonhat nél ugyanabban a csőben huszonhat 
hüvelyk három és fél vonal magas volt; és így hüvelyk három és fél vonal magas volt; és így 
ezekben a kísérletekben a higanymagasságok ezekben a kísérletekben a higanymagasságok 
közti különbség három hüvelyk másfél vonal volt: közti különbség három hüvelyk másfél vonal volt: 
ez az eredményez az eredmény

olyan csodálattal töltött el olyan csodálattal töltött el 

bennünket, és annyira bennünket, és annyira 
meglepődtünk, hogy saját meglepődtünk, hogy saját 
megnyugtatásunkra meg megnyugtatásunkra meg 
akartuk ismételni. Ezért akartuk ismételni. Ezért 
kipróbáltam ugyanazt a kipróbáltam ugyanazt a 
dolgot még ötször, nagy dolgot még ötször, nagy 
pontossággal, a hegytető pontossággal, a hegytető 
különböző pontjain …”különböző pontjain …”

 Otto von Guericke Otto von Guericke 
(1602(1602--1681)1681)
légszivattyús kísérleteklégszivattyús kísérletek

 Robert Boyle (1627Robert Boyle (1627--1691)1691)

 nyomásnyomás--térfogattérfogat

FénytanFénytan

 a látás elmélete (1604)a látás elmélete (1604)

 Johannes KeplerJohannes Kepler

 a távcső (1608)a távcső (1608)

 Hans Lippershey (1570Hans Lippershey (1570--
1619)1619)

 Galilei (1609) Galilei (1609) –– gyűjtő obj., gyűjtő obj., 
szóró ok.szóró ok.
 kis objektumokra (1610)kis objektumokra (1610)

 Kepler Kepler (1611) (1611) –– gyűjtő obj., gyűjtő obj., 
gyűjtő ok.gyűjtő ok.

 törési törvény (1621)törési törvény (1621)

 mérése: Willebrord Snel van Royen mérése: Willebrord Snel van Royen 
(Snellius, 1580(Snellius, 1580--1626)1626)

 Galilei (1624) Galilei (1624) –– az összetett az összetett 
mikroszkóp tökéletesítésemikroszkóp tökéletesítése
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 René Descartes (1637)René Descartes (1637)

 La DioptriqueLa Dioptrique

 szemszem

 törési törvénytörési törvény


