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Johann Bernoulli második fiaként, Groningenben született. Ötéves ko-
rában	a	szülei	Bázelbe	költöztek.	 Itt	végezte	gimnáziumi	tanulmányait.	
l716-ban a filozófiai fakultáson megkapta a magiszteri fokozatot. Apja 
ekkor még kereskedőnek szánta, és csak később egyezett bele, hogy az 
ifjú	Daniel	érdeklődési	körének	megfelelően	beiratkozzék	a	bázeli	orvosi	
egyetemre.	 Ilyen	 irányú	tanulmányait	később	Heidelbergben	és	Strass-
bourgban	folytatta.	l1720-ban	tért	vissza	Bázelbe.	Itt	végezte	be	orvosi	
tanulmányait. Disszertációjában megpróbálta a matematikát élettani fo-
lyamatok magyarázatára alkalmazni. Ez az akkori, még igen újszerű dol-
gozata már arról árulkodott, hogy az orvosi pályát inkább kenyérkereset-
nek tekintette, és igazi érdeklődése a matematika és a fizika felé fordult.

1723-ban,	Velencében	találjuk.	Itt	tette	meg	az	orvosi	gyakorlatban	
az első lépéseket. Ugyanitt jelent meg első matematikai munkája, az 
Exercitationes quaedam matematicae (Bizonyos matematikai gyakor-
latok). Ezt azért írta, hogy édesapját és nagybátyját megvédelmezze 
néhány olasz matematikus támadása ellen. E munkája, melyben önálló 
dolgozatai is voltak, új matematikus tehetség színre lépését jelentette.

A következő évben már olyan tudományos tekintélye volt, hogy az 
akkor alapított genuai akadémia elnöki székébe hívták, de ő inkább Nico-
laus bátyjával együtt -– engedve Katalin cárnő meghíivásának – 1725-ben 
Szentpétervárra utazott. Ugyanebben az évben nyerte el először a párizsi 
akadémia díját egy olyan értekezésével, amely a homokórák szabályozá-
sával foglalkozott. A párizsi akadémia díját élete végéig tízszer nyerte el.

Nicolaus nagyon hamar meghalt. A Szentpéterváron egyedül ma-
radt fiatal tudós mély barátságot kötött az akkor még csak 19 éves Euler-
rel, akit már Bázelben ismert. Eulert éppen az ő közbenjárására nevezték 
ki a szentpétervári akadémia adjunktusának. A barátságot később is, 
miután Daniel Szentpétervárt elhagyta, fenntartották. Daniel 1733-ban 
utazott haza Oroszországból. Ekkor, az őt Szentpéterváron meglátogató 
Johann öccsével együtt, rövid párizsi tartózkodás után, visszatért Báz-
elbe.	Itt	az	1733.	év	végén	az	anatómiai	és	botanikai	tanszéken	kezdte	
meg közkedvelt előadásait. Közben, 1734 és 1739 között hat ízben nyer-
te el a párizsi akadémia matematikai pályadíját.

l750-ben érdeklődésének valóban megfelelő tanszéket kapott. Az 
akkor megüresedett fizikai katedrára őt hívták meg a másokra kötelező 
eljárások mellőzésével. A bázeli polgárok tiszteletüket külön pótdíj meg-
szavazásával is kifejezték, sőt még az orvosi karon is megtarthatta rangját.

1776-ig,	 tehát	 26	 éven	 át	 hallgathatta	 az	 egyetemi	 ifjúság	 világos	
és érdekes előadásait. Ekkor előbb Johann és később Jacob nevű uno-
kaöccseivel helyettesítette magát. A tanári teendőktől mentesülve, 82 
éves koráig termékeny elmével, munkás életet folytatott 1782.-ben, 
március 17-én bekövetkezett haláláig. Daniel Bernoulli nem nősült meg. 
Baráti körökben szívesen mesélt el két kis történetet: 
34 éves korában, Franciaországban, egy postakocsiban beszédbe elegye-
dett útitársával, aki látva, hogy komoly tudású ifjúval utazik együtt, neve 
után érdeklődött. Miután Bernoulli elárulta nevét, az útitárs nem híivén, 
hogy a nagy tudóssal került össze, Newtonként mutatkozott be. Aztán res-
telkedve győződhetett meg, hogy az igazi Bernoullival hozta össze a sors.

Samuel König, Daniel Bernoulli barátja volt, és szintén jó matemati-
kus. Egyszer ebéd közben büszkén ismertetett egy matematikai problémát, 
amelynek megoldását megtalálta. Az ebéd végén Daniel avval ejtette ámu-
latba barátját, hogy a felvetett kérdésnek egy lényegesen rövidebb, szebb 
megoldásával állt elő.

Bernoullit a fizikus- és mérnök társadalomban elsősorban hidrodi-
namikai felfedezései teszik ismertté. Híres, a még 1738-ban, Strassbour-
gban megjelent Hydrodinamicáa-jában Galilei, Torricelli, Pascal nyom-
dokait követi. Ebben a könyvben található meg először az áramlási 
jelenségek tudományos alapokra épített vizsgálata. Közismert egyenle-
te az áramlástannak egyik legfontosabb alaptörvénye, amelyet az Euler- 
egyenlet vonal menti integrálása útján kapunk.

Bernoulli az elméleti számításainak eredményeire mindig kísérleti 
igazolást is keresett. Érdekelték a hidraulikus gépek szerkesztési kérdé-
sei is. Foglalkozott még a molekulák viselkedésével. Kiszámította, hogy a 
molekulák gyors (hő) mozgása mekkora nyormást idéz elő. Ez a nyomás 
szinte pontosan megegyezett a Boyle által megfigyelt nyomással. A hőt, 
a részecskék megnövekedett belső mozgásaként fogta fel, tagadva a ko-
rának hőanyag elméletét.

Eulerrel együtt tanulmányozta a húrok rezgését, és közben sok, a 
témával kapcsolatos matematikai problémát oldott meg. Felismerte az 

összefüggést, és tökéletesítette a parciális differenciálegyenletek meg-
oldási módszereit., Sok fontos eredménnyel gazdagította a valószínű-
ségszámítást.

Nevét viseli:
Bernoulli-egyenlet

 

az Euler-egyenlet vonal menti integrálja
(Vagy ahogyan általában találkozunk vele): 

Bernoulli-összeg (Bernoulli-entalpia)
     A stacioner és örvénymentes áramlás esetén az integrálás eredménye
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