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A XVI. és XVII. század egyike az emberiség leg-
szerencsésebb időszakainak. Talán soha annyi 
kiváló alkotó ember nem élt, mint akkor, de 
ennek a nagy kornak is kétségtelenül legna-
gyobb alakja Isaac Newton, ahogy egyesek 
nevezik: a fizika koronázatlan királya. A fiziku-
sok legnagyobb alakjai vele egyidőben dol-
goztak, így Hooke, Kepler, Toricelli, Huyghens. 
A nagy Galilei csak egy éve, hogy lehunyta 
szemét, mikor Newton megszületett. .

Először a granthami iskolában tanult, majd 
a szülői háznál gazdasági ismereteket szerzett. 
Egyetemi tanulmányait 1660-ban kezdte a 
cambridge-i egyetemen, ahol Descartes, Kep-
ler és Wallis munkáit tanulmányozta.

Gyermekkorában a szerkezetek és gépek 
érdekelték, ifjukorában már inkább a mate-
matika érdekli. 20 éves csak, amikor felállítja 
binomiális tételét a kéttagúak hatványozásá-
ról. Ez az első önálló alkotása. 26 éves korában 
elfoglalja a cambridge-i egyetem matematika 
tanszékét. l665-ben közli eredményeit az infi-
nitezimális számításokra vonatkozólag. Ezzel a mai differenciálszámitás 
megalapitója lesz. Leibnitz – tőle függetlenül – szintén, ezekre az eredmé-
nyekre jutott. Később Leibnitz jelölései váltak a ma is elfogadott jelölések-
ké. Az utókor mindkettőjüket felfedezőnek ismeri el. 

Newton érdeklődése azonban, ha később is, de mégis utat talál a 
fizika felé. Az akkori idők divatos vizsgálatait akarja előmozdítani: csilla-
gászattal foglalkozik. Ezeknek a vizsgálatoknak azonban nagy akadálya, 
hogy hiányzik egy jó távcső. A Gregory által ajánlott, de még el nem 
készített tükrös távcsövet szerkeszti meg. TeleszkópjávaI nagy hírnévre 
tesz szert. Az alig 29 éves professzort az Angol Tudományos Akadémia, a 
londoni Royal Society 1672-ben tagjává választja. Továbbra is optikai vizs-
gálatokkal foglalkozik. Eredményes munkálkodásának gyümölcseként 
felfedezi a vékony anyagrétegekben létrejövő interferencia jelenséget, az 
úgynevezett Newton-féle színes gyűrűket. Előállítja és elsőként magya-
rázza meg a fehér fény színekre bomlását. Ennek kapcsán helyesen értel-
mezi a szivárvány keletkezését. Optikai munkásságának betetőzéseként 
felállítja a fény keletkezésére vonatkozó emissziós elméletét. Ez az elmélet 
az egyetlen Newton nagy alkotásai között, melynek nem volt elegendő 
tapasztalati támasza és kísérleti alapja. Newtonnak fényelmélete felállítá-
sakor már elég nagy volt a tekintélye, és csak ezzel magyarázható az a tény, 
hogy a Huyghens által már akkor ismertetett hullámelmélet nem tudott 
követőkre találni. Ma már tudjuk, hogy végeredményben Huyghensnek 
is és Newtonnak is igaza volt. A fény kettős természetű, egyrészt hullám-
természetű, másrészt korpuszkuláris. Newton korában azonban kétség-
telenül nagyobb jogosultsága volt a Huyghens-féle gondolatnak. Talán 

a Hook-kal folytatott állandó és szenvedélyes 
vita fordította el Newton tekintetét az optikáról 
a mechanika felé. 

Galilei már majdnem eljutott a gravitáció 
merész gondolatához, midőn a szabadesés 
törvényszerűségeit kisérletei alapján megálla-
pította. Pontosan leírta, hogy a pisai ferdetor-
nyon végzett kisérletei szerint az eső test se-
bessége mennyivel lesz nagyobb, ha magasról 
ejtjük, - mintha alacsonyabbról esik. Arra a kér-
désre azonban, hogy miért gyorsul a szabadon 
eső test, Galilei nem tudott felelni. A kérdésre 
csak pár év múlva felel meg Newton. 

Míg Galilei a szabadon eső test mozgásá-
nak törvényszerűségeit írja le nagy pontosság-
gal, Kepler az égitestek mozgásában észlelhető 
szabályosságokat veszi észre. Rendkívül sok 
munkával rájön arra a három törvényre, melye-
ket Kepler-féle törvényekként ismerünk. Kepler 
tudja, hogy amit alkotott, az több az átlagmun-
kánál. Az alábbi kérdésre való felelettel azon-
ban ő is adós maradt: Mi idézi elő a bolygók 

nap körüli keringését? A kérdésre ismét csak Newton adott feleletet.
Newton felismeri, hogy a szabadon eső testek mozgásának és a 

bolygók napkörüli keringésének egy oka van: az általános tömegvonzás. 
Ugyanaz a gravitációs erő idézi tehát elő a szabadon eső test gyorsulását, 
mely a bolygók napkörüli keringését is létrehozza. Így lett a gravitáció az 
első átfogó, egyetemlegesen érvényes törvény a fizikában. Ebbő1 a gon-
dolatból Newton levezeti a Kepler-féle törvényeket és kidolgozza az égi-
testek mechanikáját. A gravitációról írt nagy összefoglaló munkáját 1686. 
április 28-án mutatja be a Royal Society-ben. A munka nyomtatásban csak 
egy év múlva jelenhetett meg, Philosophiae Naturalis Principia Mathema-
tica címmel. Ez volt az első elméleti fizikai könyv. Ebben a munkában be-
fejezi Galileinek a dinamikára vonatkozó fejtegetéseit. is. Megfogalmazza, 
képletbe önti a mechanika három fontos alaptörvényét, melyeket mi New-
ton három axiómája néven ismerünk, és melyek közül az első kettőt még 
Galilei fedezett fel. Ez a három axióma lett a klasszikus fizika sarokköve.

A Principia cimű művében elméletileg vezeti le az ellenállás négyze-
tes törvényét. Newton szerint a test összellenállása a folyadék tehetetlen-
ségétől függő ellenállásból és az áramlásba helyezett test felületén kelet-
kező, folyadéksúrlódás által meghatározott ellenállásból tevődik össze. A 
testet körüláramló folyadék mozgásmennyisége megváltozásának felmé-
réséből kiindulva, amely a test homlokfelületére gyakorolt erőhatással 
egyenlő.

Newton azt kapta, hogy az ellenállás első összetevője a sebesség 
négyzetével arányos, míg a második a súrlódástól függő összetevő. Az 
utóbbi megoldásaként a folyadék két rétege közötti csúsztató feszültség 
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és a rétegek elcsúszási 
sebessége között fenn-
álló arányosság immár 
klasszikussá vált képle-
tét adta meg (newtoni 
folyadék).

Nyilvánvaló, hogy a 
fizika legnagyobb jelen-
tőségű könyvei egyiké-
nek megjelenése szerző-

je tekintélyét öregbítette. 1689-ben az egyetem tanácsának képviselője 
lett a parlamentben.

A politikába azonban sohasem szólt bele. 1699-ben nagyjövedelmű 
állásba nevezték ki: a pénzverő hivatal igazgatója lett. 1703-ban a Royal 
Society Newtont elnökévé vá1asztja, és ezzel elérte a legnagyobb angol 
tudományos megbecsülést. Ez az ember, annyi sok tudományos ered-
mény megalkotója 1727. március 20-án húnyta le örökre szemét 84 éves 
korában.

Londonban a Westminster apátságban helyezték örök nyugalomra. 
Síremlékén a következő szavak olvashatók: 

Itt nyugszik Sir Isaac Newton, aki matematikai felfedezés alapján szin-
te isteni elemi erővel állapította meg a bolygók mozgását és pályáját, az 
üstökösök útját és a tengerjárás törvényét. Kimutatta a színek sajátságait 
és a fénysugarak közti különbséget, amelyet előtte senki még csak nem is 
sejtett. A természetet, a történelmet és a szentírást buzgón, éles elméjűen 
és megbízhatóan magyarázta. A a mindenekfelett álló isteni felséget tu-
dományosan hirdette, és életét evangéliumi egyszerűségben élte végig. 
Minden halandót örömmel tölthet el, hogy az emberiségnek ilyen dísze 
adatott.

Newton törekvése, hogy az összes fizikai jelenségeket mechanikai 
úton magyarázza, a XX. század elejéig uralkodó elv volt a fizikában. New-
tonnak ezt a gondolatát viszik tovább a klasszikus fizika későbbi nagyjai 
is, akik a hang-, a hő-, a fény- és az elektromos jelenségek összes meg-
nyilvánulásaiban csak a mozgást tekintették lényegesnek. Newton volt az 
elméleti fizika megalapítója. Ő volt az első, aki tudatosan használta együtt 
a matematikát és kísérletet, a fizikai haladás ezen két, nélkülözhetetlen 
segédeszközét. Egész munkássága a kísérletnek és elméletnek gondos 
mérlegelése. Előtte még senki sem értette úgy meg a ma már általánosan 
ismert tételt: 

Megfigyelni gondolkodás nélkül éppoly káros, mint gondolkodni 
megfigyelés nélkül.

Ő mondta még:
...olyan vagyok, mint a tengerparton játszó gyermek, aki játék közben imitt-

amott egy, a szokottnál laposabb kavicsot vagy szebb kagylót talál, míg 

az igazság nagy óceánja egészében felfedezetlenül terül el tekintetem 

előtt.

A természet semmit sem tesz hiába, s mindaz, ami sok ok révén történik, bár 

kevesebbel is megvalósítható lett volna, fölösleges. A természet ugyanis 

egyszerű, s nem használja a dolgok felesleges okait.

A természeti jelenségek magyarázatához nem szabad több okot felvenni, 

mint amennyi igaz, s amennyi a szóban lévő jelenség magyarázatához 

szükséges.

... azonos hatásokat ugyanazon okoknak kell tulajdonítani.

A fizika minden nehézsége, úgy látszik, abban áll, hogy mozgásjelenségekből 

a természet erőit kikutassuk, s azután ezeknek az erőknek a segítségével 

a többi jelenséget megmagyarázzuk.”

Nevét viseli:
Az erő SI mértékegysége

1 N = 1 kg m s-2

Newton-axiómák
I. Minden test egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez, ha rá külső erő 

nem hat. 

II.  

I I I .  a kölcsönhatás törvénye, avagy az akció-reakció elve

I V.                                                  az erőhatások függetlenségének elve 

Newton-féle viszkoitási törvény
 a csúsztatófeszültség a deformációsebességgel 

arányos

Newtoni folyadék –nemnewtoni folyadék 
Azok a közegek, amelyeknél a csúsztatófeszültség és a defomációsebes-

ség között nem arányos kapcsolat áll azok a nemnewtoni közegek. A 
nemnewtoni közegekkel a reológia foglalkozik.

Newton-féle gravitációs törvény
       
 a tömegvonzás törvénye

Newton-féle interpolációs polinom
       

függvények közelítése    

Newton-Raphson- módszer
    képlet a nemlineáris egyenletek iterációs 

megoldására

Newton-Leibnitz-formula

  … képlet a határozott integrál kiszámítására

Forrás:
http://www-groups.dcs.st-and.acíműuk/~history/Mathematicians/Newton.html




