
•Szegedi Péter

•fiztort1 •1

 Les MétéoresLes Météores (1637)(1637)

 szivárványszivárvány

 a legrövidebb időa legrövidebb idő
elve (1660)elve (1660)

 Pierre de FermatPierre de Fermat
(1601(1601--1665)1665)

 a fényelhajlása fényelhajlás
(1663)(1663)

 Francesco Maria Grimaldi (1618Francesco Maria Grimaldi (1618--
1663)1663)

„I. tétel.„I. tétel.

A fény nem csak egyenesen, töréssel és A fény nem csak egyenesen, töréssel és 
visszaverődéssel terjed, hanem még egy visszaverődéssel terjed, hanem még egy 
negyedik módon is negyedik módon is -- elhajlással.elhajlással.

Első kísérletElső kísérlet

Egy ablak zsaluján egy nagyon kis Egy ablak zsaluján egy nagyon kis ABAB lyukat lyukat csinácsiná--
lunklunk, és rajta keresztül a nagyon tiszta égboltról , és rajta keresztül a nagyon tiszta égboltról beenbeen--
gedjükgedjük a napsugarat a szobába, amely egyébként a napsugarat a szobába, amely egyébként zárzár--
vava van, úgyhogy sötét. Ez a fény egy van, úgyhogy sötét. Ez a fény egy ACDBACDB kúpban kúpban 
fog szóródni, és akkor válik láthatóvá, ha a levegő tele fog szóródni, és akkor válik láthatóvá, ha a levegő tele 
van porral, vagy valamennyi füstöt engedünk bele. …”van porral, vagy valamennyi füstöt engedünk bele. …”

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

 GregoryGregory--távcső (1664) távcső (1664) –– tükröstükrös

 MicrographiaMicrographia (1665)(1665)

 diffrakció (1672) diffrakció (1672) -- hullámelmélethullámelmélet

 egylencsés, egylencsés, 
rövid fókuszú rövid fókuszú 
mikroszkóp mikroszkóp 
(1674)(1674)

 Antonie van Antonie van 
Leeuwenhoek Leeuwenhoek 
(1632(1632--1723)1723)

 a fény sebességének becslése (1676)a fény sebességének becslése (1676)

 Ole Christensen Rømer (1644Ole Christensen Rømer (1644--1710)1710)

 225.000 km/s225.000 km/s
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Huygens: Huygens: TraitéTraité de la de la LumièreLumière
(1678(1678--1690)1690)

 fény egyenes vonalban (gömbszerűen), fény egyenes vonalban (gömbszerűen), 
véges sebességgel terjedvéges sebességgel terjed

 közelhatás: az éter részecskéi egymásnak közelhatás: az éter részecskéi egymásnak 
adják át a rezgést (mint  a hangnál)adják át a rezgést (mint  a hangnál)

 HuygensHuygens--elv: elemi hullámok burkolójaelv: elemi hullámok burkolója

 a fény visszaverődésea fény visszaverődése

 a fénytörésa fénytörés

 fénytörés a légkörbenfénytörés a légkörben

 az izlandi pát kettős törése és a az izlandi pát kettős törése és a 
fénypolarizációfénypolarizáció

 alkalmazás átlátszó testekre (pl. lencsék)alkalmazás átlátszó testekre (pl. lencsék)

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

Philosophiae NaturalisPhilosophiae Naturalis
Principia MathematicaPrincipia Mathematica

 Newton Newton 
természetfilozófiai természetfilozófiai 
módszeremódszere

 a matematika igényea matematika igénye

 az indukcióaz indukció

 az erőaz erő

 az alkalmazásaz alkalmazás

 az axiomatikus felépítésaz axiomatikus felépítés

 a klasszikus mechanika alapfogalmainak a klasszikus mechanika alapfogalmainak 
(tömeg, mozgásmennyiség, erő, gyorsulás, (tömeg, mozgásmennyiség, erő, gyorsulás, 
középponti erő) definícióiközépponti erő) definíciói

 magyarázó jegyzetek (relatív és abszolút magyarázó jegyzetek (relatív és abszolút 
mozgás, tér és idő)mozgás, tér és idő)

 axiómák: a Newtonaxiómák: a Newton--törvények törvények 
(tehetetlenségi, erő (tehetetlenségi, erő ~~ gyorsulás, hatásgyorsulás, hatás--
ellenhatás)ellenhatás)

 származékos tételekszármazékos tételek

 magyarázó jegyzetekmagyarázó jegyzetek
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 a testek mozgásaa testek mozgása

 tételektételek

 geometriai (!) segédtételekgeometriai (!) segédtételek

 magyarázatokmagyarázatok

 a testek anyagi közegben való a testek anyagi közegben való 
(közegellenállásos) mozgása(közegellenállásos) mozgása

 a világ rendszerea világ rendszere

 általános tömegvonzásáltalános tömegvonzás

 az égitestek (bolygók, holdak, üstökösök) mozgásaaz égitestek (bolygók, holdak, üstökösök) mozgása

 a földi nehézkedésa földi nehézkedés

 dinamikai magyarázatok (Keplerdinamikai magyarázatok (Kepler--törvények, a Hold törvények, a Hold 
mozgásai, precesszió, a Föld lapultsága, árapály)mozgásai, precesszió, a Föld lapultsága, árapály)

 általános megjegyzésekáltalános megjegyzések

 természetfilozófiatermészetfilozófia

 teológiateológia

 Isten és szerepeIsten és szerepe

 a mű hatásaa mű hatása
 a szintézis erejea szintézis ereje

 a mechanikai részeredményeka mechanikai részeredmények
 az égi és földi fizikaaz égi és földi fizika

 a módszer példájaa módszer példája
 modellalkotásmodellalkotás
 matematikamatematika
 axiomatizmusaxiomatizmus

 a mű és a társadaloma mű és a társadalom
 a természetfilozófiai forradaloma természetfilozófiai forradalom

 végső szakítás Arisztotelésszelvégső szakítás Arisztotelésszel
 a mechanikus világkép (az óramű metafora)a mechanikus világkép (az óramű metafora)
 eltávolodás az okkult minőségektőleltávolodás az okkult minőségektől

 filozófiai következményekfilozófiai következmények
 az angol empirizmus (Locke)az angol empirizmus (Locke)
 a francia felvilágosodás (Voltaire és az a francia felvilágosodás (Voltaire és az 

enciklopédisták)enciklopédisták)
 KantKant

 teológiai következményekteológiai következmények

 Newton teológiai nézeteiNewton teológiai nézetei
 a deizmus, ateizmus elterjedésea deizmus, ateizmus elterjedése

 az ellenzék: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646az ellenzék: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646--
1716)1716)


