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1. AX'ehimedesareképé.
Arcnimedes /i.e.287~2l2. görögl ·az ókor legnagyobb kisérletezóje,
aki sok értékes ismeretet /esigasor,vizicsavar, homoru t'ÜldSr,
stbo/ hagyot~ az ut6ko~ra.
~. R06~r Bacon a~6kép~~
.Roger Bacon, angol természettudós és filozófus /1214-1294/ egyike
volt azoknak, akik a tapasztalatnak fontosságát, a tudományos megismerésbena kisérletnek a szerepét hangsulyozták.

JA Copernicus .arck6p,e~
Copernicus /1473-1543, lengyell egyike volt azoknak a kutat6knak,
akik azt állitották, hogy nem a Feld a ~ilág középpontja, hanem
a F6ld is kering a Nap k5rül.
:L..jycho·de Brahe arcképá,
Tycho de Brahe 11541-l601,-dánl s~ámtalan értékes csillagászati
megfigyelése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a megfelelő tudományos világfelfogás kialakulhass6n. $szlelései alapján vezette le
1; anitványa Kepler, a b01ygókmozgására, vonatkozó törvényeit •
.5. Galilei_fiatalkori· arcké-ae.
Galilei /1564-1642., olas~l volt az elsó kutat6, aki a természettudományos ín6dsz$reket maradéktalanul alkalmazta. ~épünk Galileit'
fiatal korában mutatja.
".

6; ~,á:álilei'
es

/'

otthe.na.

G~lilei .tthona láthat6 ezen ~ képen.

'1.' A .' p1-s:ai:f'e,j-de·
t·oron:y •. '
4 p!l.saiferde t0rcmypan végezte Galilei s~abadesésre vo.natkoz6 ki.•
sé~l~teit, m~lye~kelmegdönt5tte Aristoteles~ek aat a.n~zetét,
P.0gy \d1lönb5zó testek kÜlönböz61féppen esnek.
8;;."A Gáll1ei ..•féle

leill •.'

A Galilei~félelejt5

láthat6 e~en a képen. Galilei hason16 eszkM~ön végz~tt vizsgálatai'deritették ki az egyenletesen változ6
meagás törvényszerüségelt.
"
.Galilei k~szitette az els6 hőmér5t is.
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9.~':·'G·áiiiei:f.~·ie'-:távc·s'6
•
Galilei ezzel a sajátkészitésfi távcsövávei vágezte '~8illagászatl
megfigyelés~i t, me.ly~knek alapján m~gdQnt(;StteII g~oóerl't~1ltus
vi..li
lágképet~,'
,','
'

io. Galilei

könyvének cimlapJ...!.!.

Gal.~l~i egy~k ~eve~etes munkájának cimlapját mutatja k~pUnk.

ii.•
'Galilei (5regkori
arckép~, ,
,
..;'

Galileit nézeteié~t a pápa az egyházi törvénys~~kt. az lnkvlzicio
elé állitotta. KépUnk Galileit öreg ko~ábah mutatja, ~a1alá elStt
egy évvel gQndolta ki az ingának az 6:rával való tisszekap~sQlását.

12~:ioriealliarcképe.
Galilei,öreg korára megvakult. Vizsgálataiban ekkor liU tanitvá~
nyal Vi~iani és ~orleel11 11607~1647, olaszI segádke~tek. Képünk
Toricellit mutatja.
i~eT6~{~elli-~éle'barométe~~
Toricelli hires klsérletével, a barométerek feltalálás~t t~tte
Lehe t ővé ,

'

, 14. Kép'iér' arcképe.
Képünk Johann Keplart /15?1-1630/ mutatj~, aki az addig! ,csillag~~
szeti megfigyelésekre támaszkodva felálll.tja a
törvényt, mely6kkel Newton előfutárja lesz.

r61a eln.evez~tt 3

15wKepler könyvének cimlapja.
162 ,~ewt6narcképe.
Isaac Newton /1643-1727, angoll a fizlki egyik legn~gyobb alakja.
Sokat foglalkozik adinamikával ésfelállitja á róla elnevezett
" alaptörvényeket. ~eibni tztől' függetlenül falfed~zi aa infii11te2d
.•
niális számi táat is.'
~.
.
17. ,.Newton-fála

távcső ~

Sokat foglalkozik optikával is. Kid91go~za a f'riy emissti&~ el~é~
letét és megszerkeszti az elsó tUkrBs távcsövet, ~elyet k~pUhk
mu.tat~

láo Mödern tükr5s távcső.
A képen egy moderntükrös

i9~'newtonkönyvének

távcső látható.

cimlapji.
)
I

Legnagyobb felfedezése az általános tömegVonzás Ig~Qv!tacidí t~~~
vényének megállapitása, melyhez az égitastekre ~ört~tkoz6~~gt~n-
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tólások alapj~n.jtit~t~. 4 ~avitáci.6~a1 ~apcbélatos n6zeteivel
kidölgot~a az élm.léti fi~ika eg~iR féjezet't Il~e7/.i6ptink
ktsnyvének cimlapját mutatja.
. "
.

2ó .• Interferenc1..a
....
szinkép.
Felfede~ett Newton egy interfe~e~ri1~wjélens~get. K~pbnk interfe~
renciaszlnképet mutat.
'_
.
<,

2i. 'Newt6~-iéle! ,·szinesgyUrtik.
K.épUnkön

a

szinesgytl~Ük láth~tók.

t&löelneYezett

22. Huygh,ené !rÖkéB~!1

Huyghens 1162~J..1695. hollandi ~~wtón nagy ellenfele, aki a f~ny
hullámelméletet
álli totts ..
_f-el és etl~ei magyarázatát adta az ~nterfereneia.,..j elefiéégl1ek. melyet. El le,{'ton~f~lé
emiá~z16s elmélét nem
... tudott

.

rt·

megmagyarázni.
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Készült a ~eisóoktatási Jegyzeteliátd Válla~atnál
~$1~16s ve~et5a ,ojkövs~kyta~os"
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