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Tematika:

• 1. A klasszikus mechanika: A mechanika 
paradigmává válása. A mechanika 
fejlődése és elvei.

• 2-6. A klasszikus mechanikai világkép 
felbomlása: Az elektromos és mágneses 
jelenségek tudományának fejlődése a 
Maxwell-egyenletekig. A hőtan fejlődése 
az energiamegmaradás törvényének 
felfedezéséig. Az újkori atomelmélet.

• 7-11. A kvantumelmélet kifejlődése: 
Előzmények (hőmérsékleti sugárzás, 
entrópia, klasszikus statisztikus fizika, 
fajhő, fényelektromos és Compton-
hatás stb.). A mátrix- és 
hullámmechanika kifejlesztése és 
értelmezése (Bohr, Heisenberg, de 
Broglie, Schrödinger).

• 12. A relativitáselmélet és a kozmológia 
a XX. században (a tér-idő és 
univerzum fogalmak átalakulása).

A mechanika fejlődése
a XVIII. századtól

a XIX. század közepéig

• 1. A mechanisztikus paradigma

• 2. A matematikai módszerek 
átalakulása

• 3. Résztudományok kialakulása

• 4. A mechanika „elvei”

tudományfilozófia

• Thomas S. Kuhn (1922-1996)

–A tudományos forradalmak 
szerkezete

• normál tudomány

– paradigma által vezérelt

• tudományos forradalom

– paradigmaváltás

1. A mechanisztikus paradigma
• Az első tudományos paradigma: az óramű 

világ

–a világ: egymással kölcsönhatásban lévő 
(ütköző, taszító, vonzó) mechanikusan 
mozgó (hely- és helyzetváltoztató) 
alkotórészek (testek) – végső soron csupán 
néhány mechanikai tulajdonsággal 
rendelkező korpuszkulák – összeadódó 
rendszere

–a mozgás matematikailag leírható erők 
hatására, törvényszerűen megy végbe, 
minden determinált (ennek következtében )

–a világ megérthető
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2. A matematikai módszerek 
átalakulása

• Geometria  algebra, analízis

–Descartes

–Newton fluxióelméletének kiadása

• a fizika mozgásegyenletei közelítve a 
mai formákhoz

• „analitikus” = „mechanikus”

–az ész hatékonysága

–a fizikai probléma redukálása matematikai 
feladattá személy

Leonhard Euler (1707-1783)
– diplomamunkája: Descartes

és Newton nézeteinek össze-
hasonlítása Johann Bernoulli 
témavezetésével (1723)

– Mechanika (1736) – a
newtoni dinamika a matematikai 
analízis formájában

– Nova theoria lucis et colorum
(1746): levegő-hang~éter-fény 
analógia

– a Szaturnusz pályaháborgásai-
nak kiszámítása (1748)

mű

Mechanica sive motus scientia 
analytice exposita (1736)

• a newtoni dinamika másodrendű 
differenciálegyenletek formájában (az erők 
csak a helytől és a sebességtől függenek)

– idealizált tömegpontok szabad egyenes- vagy 
görbevonalú mozgása vákuumban és 
közegben

– felületen történő és egyéb 
kényszermozgások (pl. ingamozgás)

személy

– Introductio in analysin infinitorum (1748)
–hullámhossz - szín (1752): maximális = 

vörös, minimális = ibolya
– Institutiones calculi differentialis (1755)
–Theoria motus corporum solidorum (1765)

• haladó mozgások
• forgó mozgások

– Euler-szögek
– precesszió

– Institutiones calculi integralis
(1768-70)

– lineáris differenciálegyenletek elmélete
• Lettres à une princesse d'Allemagne (1768-72)

–mechanika (hidrodinamika, akusztika), 
optika, fizikai csillagászat

személy

Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783)
– Értekezés a dinamikáról (1743)

– Traité de l'équilibre et du mouvement des fluides
(1744)

– Réflexions sur la cause générale des vents (1747)

– Recherches sur les cordes vibrantes (1747)

– Recherches sur la précession des équinoxes et sur
la nutation de l'axe de la terre (1749)

– Encyclopédie (1751)

– Essai d'une nouvelle théorie de la résistance des 
fluides (1752)

– Recherches sur différents points importants du 
système du monde (1754-56) mű

Traité de dynamique (1743)

• a fizikát egyszerű elvekre kell alapozni

– tehetetlenség, mozgások összetétele, 
egyensúly

• nem a mozgás okára, hanem 
eredményére kell figyelni 
(mozgásmennyiség, eleven erő)

• d’Alembert-elv (F – ma = 0)



3

3. Résztudományok kialakulása

• Hidrodinamika

• Égi mechanika

• szakosodás, „szakmák” megjelenése: 
adott típusú problémák = adott típusú 
differenciálegyenletek professzionális 
kezelése

személy

Daniel Bernoulli (1700-1782)

–Velence: Exercitationes quaedam 
Mathematicae (1723-1724) –
valószínűségszámítás, folyadék-kifolyás, 
differenciálszámítás, geometria

–Szentpétervár: rugalmas testek 
rezgései, hidrodinamika

–Bázel: Hidrodinamika (1738)

– rezgések (akusztika), folyadékok, 
csillagászat, hajózás, botanika, 
elektromosság- és mágnességtan

mű

Hydrodynamica, sive de viribus et 
motibus fluidorum commentarii

(1738)
• az energiamegmaradás elvén alapul

mű

• kinetikus gázelmélet: p ~ nmv2 és a  
hőmérséklettel növekszik (1738)

személy

–Exposition du systéme du monde (1796)

• a Naprendszer stabilitása, kialakulása

–Traité de mécanique céleste (1798-
1827)

– Théorie analytique des probabilités
(1812)

• a Laplace-démon

Pierre-Simon, marquis de 
Laplace (1749–1827)

4. A mechanika „elvei”
• a legrövidebb idő elve az optikában (1660)

–Pierre de Fermat (1601–1665)

• D’Alembert-elv (1743): F=ma  F–ma=0
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• a legkisebb hatás elve

–Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

–Pierre-Louis Moreau de Maupertuis 
(1698–1759)

• Essai de cosmologie (1750)
“a világegyetemben lévő összes változásban 
ha felösszegezzük a testek tömegének, a 
megtett útnak és a sebességnek a szorzatát, 
akkor az a lehető legkevesebb lesz”

• variációs elvek

– Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)

• Mécanique analytique (1788)

L = T – V

– William Rowan Hamilton (1805–1865)
H = T + V


