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Σύληνκν βηνγξαθηθό (1642-1727) 
• Γέλλεζε: Τε ρξνληά ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Γαιηιαίνπ (κε ην 

Ινπιηαλό!) 
• Γελλήζεθε νξθαλόο ζην Woolsthorpe Manor. Παηξηόο 

ηεξέαο. Αλαηξάθεθε από ηε γηαγηά ηνπ. Δπέζηξεςε ζην 
ζπίηη ηνπ κεηά ην ζάλαην ηνπ παηξηνύ ηνπ (1653). 

• Σπνπδέο: Cambridge, Trinity College 
• 1665: Πηπρίν, επηδεκία παλώινπο, παξακνλή ζην  

Woolsthorpe (~3 ρξόληα), ζεκαληηθόηεξα απνηειέζκαηα  
• 1669: Έδξα Lucasian (Μαζεκαηηθά! Unitarian) γηα 

£100/έηνο. Άιινη θαζεγεηέο ζηελ ίδηα έδξα: Isaac 
Barrow (ηεξέαο), Charles Babbage, George Stokes, Paul 
Dirac, Stephen Hawking   

• 1689: Δθπξόζσπνο ζην Αγγιηθό Κνηλνβνύιην 
• 1692: Ψπρνινγηθά πξνβιήκαηα 
• 1696: Γηεπζπληήο ηνπ Βαζηιηθνύ Ννκηζκαηνθνπείνπ 
• 1705: Sir Isaac Newton  



Isaac Newton 

• Alexander Pope: Nature and nature's laws 
lay hid in night; God said "Let Newton be" 
and all was light. 



Δπηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

• Μαζεκαηηθά 

• Φπζηθή (Μεραληθή-Βαξύηεηα-Οπηηθή) 

• Αζηξνλνκία 

• Αιρεκεία (!) 



Μαζεκαηηθά 

• Γησλπκηθό αλάπηπγκα γηα θιαζκαηηθό εθζέηε (άπεηξνη 
όξνη) 

• Θεκειίσζε ηνπ Λνγηζκνύ 

• Δθαξκνγή: δηαγσληζκόο βξαρπζηνρξόληαο θακπύιεο 

• Λύζεηο Acta Eruditorum, ηεύρνο Μαΐνπ 1697:  
- Λύζε Leibniz, p. 205 

- Λύζε Johann Bernoulli, pp. 206-211 

- Λύζε Jacob Bernoulli’, pp. 211-214 

- Λύζε Newton (αλώλπκα, κέζσ ηνπ Λόξδνπ Halifax) 

     Philos. Trans. 19, 424-425, 1697 

- Johann Bernoulli:  

     Tanquam ex ungue leonem 

     Δμ όλπρνο ηνλ ιένληα 

 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Leibniz.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Leibniz.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Bernoulli_Johann.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Bernoulli_Johann.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Bernoulli_Johann.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Bernoulli_Johann.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Bernoulli_Jacob.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Bernoulli_Jacob.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Bernoulli_Jacob.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Bernoulli_Jacob.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Newton.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Newton.html


Φπζηθή – Οπηηθή: πξίζκα 

•Μπνξνύκε λα πάξνπκε  
 θαη πάιη ιεπθό θσο,  
 πξνζζέηνληαο έλα  
 δεύηεξν παλνκνηόηππν  
 πξίζκα κε ηνλ αληίζεην  
 πξνζαλαηνιηζκό; 
•ΟΧΙ! 
•Καηάιιειε ζηηγκή λα  
 κηιήζνπκε γηα ζπκκεηξίεο 
  ζηε Φπζηθή. 
•Άιιν παξάδεηγκα: 
 παξάδνμν ησλ δηδύκσλ! 



Φπζηθή – Οπηηθή: ζεσξία ρξσκάησλ 



Φπζηθή – Οπηηθή: Τειεζθόπηα 

•Ο Νεύησλαο πίζηεπε όηη ην ρξσκαηηθό ζθάικα  
  ήηαλ έλα «αδηόξζσην» ραξαθηεξηζηηθό ησλ  
  δηαζιαζηηθώλ ηειεζθνπίσλ, θαη έηζη ζθέθζεθε  
  λα θαηαζθεπάζεη έλα θαηνπηξηθό. 
• Αξγόηεξα έγηλε θαηαλνεηό όηη ην ρξσκαηηθό  
  ζθάικα κπνξεί λα δηνξζσζεί (π.Χ.   
  Fraunhofer). Θα επαλέιζνπκε. 



Opticks: Πξώηε έθδνζε, 1704 

Σηα Αγγιηθά! 



Φπζηθή - Γπλακηθή 

• Τξεηο λόκνη (δει. αμηώκαηα) ηεο Γπλακηθήο 

– Νόκνο αδξάλεηαο 

– F = m∙a 

– Νόκνο δξάζεο-αληίδξαζεο (ζα επαλέιζνπκε 
ζηνλ Ηιεθηξνκαγλεηηζκό) 

 



Αζηξνλνκία - Βαξύηεηα 
• Ο Νεύησλαο, δηα ηνπ δεύηεξνπ 

λόκνπ ηεο θίλεζεο, ππνιόγηζε ηε 
δύλακε ζην κήιν γηα λα έρεη ηελ 
επηηάρπλζε πνπ είρε κεηξήζεη ν 
Γαιηιαίνο. 

• Μεηά, βαζηζκέλνο ζηελ απόζηαζε 
ηεο Σειήλεο πνπ είρε κεηξήζεη ν 
Flamsteed, ππνιόγηζε ηε δύλακε 
πνπ απαηηείηαη γηα λα θξαηήζεη ηε 
Σειήλε ζηελ ηξνρηά ηεο. 

• Βξήθε όηη θαη νη δύν δπλάκεηο 
πεξηγξάθνληαη από ηνλ λόκν  
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• Δπνκέλσο νη λόκνη ηεο Φπζηθήο 
είλαη νη ίδηνη  ζηε Γε θαη ζηνλ 
νπξαλό, αληίζεηα κε ηε ζεσξία 
ηνπ Αξηζηνηέιε (αιιά αο δνύκε 
θαη ηελ επόκελε δηαθάλεηα!) 

 



Μεξηθέο θνξέο νη ηδέεο ζηε 
Φπζηθή θάλνπλ θύθινπο… 

• Η Αζηξνινγία, ζηελ 
Διιεληζηηθή πεξίνδν, είρε 
αξρηθά αλαπηπρζεί κε ζθνπό 
λα εμαιείςεη ηηο ζξεζθεπηηθέο 
δνμαζίεο από ηελ εξκελεία ησλ 
λόκσλ ηεο θύζεο. 

• Ο Πηνιεκαίνο πίζηεπε όηη 
«όπσο επάλσ, έηζη θαη θάησ» 
(αιιά κε δηαθνξεηηθή έλλνηα). 

• Θα δνύκε ζηε ζπλέρεηα όηη 
ζήκεξα έρνπκε αιιάμεη, θαη 
πάιη, άπνςε! 



Δλαιιαθηηθέο θιαζηθέο ζεσξίεο 
ηεο Βαξύηεηαο 
• Ο Gauss πξόηεηλε έλα ελαιιαθηηθό αμίσκα, γηα ην 
λόκν ηεο Βαξύηεηαο, κέζσ ηνπ νινθιεξώκαηνο  

 

 

• Απηό είλαη αθξηβώο ηζνδύλακν κε ην λόκν ηνπ 
Νεύησλα, κόλν αλ ε κνξθή ηνπ λόκνπ είλαη 1/r2 
θαη ν ρώξνο είλαη 3-D! 

• Πεηξακαηηθόο έιεγρνο έδεημε όηη ν εθζέηεο είλαη 
ίζνο κε -2 κε όιε ηε δηαζέζηκε αθξίβεηα. Δπνκέλσο 
ν ρώξνο είλαη 3D, αθνύ νη δύν λόκνη-αμηώκαηα 
θαίλνληαη ηζνδύλακνη! 
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Παγθόζκηα έιμε 

• Σπδήηεζε κεηαμύ  
Hooke-Wren-Halley 

• Δπίζθεςε Halley (1684) 

• Νόκνο δύλακεο ηνπ 
Νεύησλα: 

  F = GMm/r 2 (=ma) 

• Ο Νεύησλαο απέδεημε 
ηνπο λόκνπο ηνπ 
Kepler! 

• ~1/r 2 έλαληη ~r  
ειιεηπηηθέο ιύζεηο 

 



Πείξακα Cavendish –  
κέηξεζε ηνπ G 



Γξαπηή απάληεζε ζε Halley 
• ζν κεγαιύηεξε είλαη ε 

ηαρύηεηα κε ηελ νπνία 
εθζθελδνλίδεηαη, ηόζν πην 
καθξηά πεγαίλεη πξηλ πέζεη ζην 
έδαθνο. 

• Δπνκέλσο κπνξνύκε λα 
ππνζέζνπκε πσο ε ηαρύηεηά 
ηνπ απμάλεη ηόζν πνιύ, ώζηε 
λα κπνξεί λα δηαγξάςεη ηόμν 1, 
2, 5, 10, 100, 1000 κηιίσλ, 
πξηλ θηάζεη ζηε Γε. 

• Τέινο, μεπεξλώληαο ηα όξηα 
ηεο Γεο, ζα πεξάζεη ζην 
δηάζηεκα, ρσξίο λα ηελ 
αγγίμεη. 

• (Newton, De motu corporum in 
gyrum, November 1684)    



Principia: Πξώηε έθδνζε, 1687 

Η επέθηαζε ηνπ 
«De motu…” 
Σηα Λαηηληθά! 



Μαζεκαηηθά ρσξίο καζεκαηηθά! 



Principia: “παξάμελε” 
καζεκαηηθή γιώζζα!  

• Π.ρ. ζην Βηβιίν 2, Λήκκα 2, ν Νεύησλαο νξίδεη 
ηελ παξάγσγν σο εμήο: 

• Momentum genitae aequatur momentis laterum 
singulorum generantium in eorundem laterum 
indices dignitatum & coefficientia continue 
ductis. 

• Η ξνπή θάζε Genitum ηζνύηαη κε ηηο ξνπέο 
θαζεκηάο από ηηο γελλήηξηεο πιεπξέο, πςσκέλεο 
ζηνπο δείθηεο ησλ δπλάκεσλ απηώλ ησλ 
πιεπξώλ θαη ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπο ζπλερώο. 

 



Άιπηα πξνβιήκαηα 

• Η θύζε ηεο “δξάζεο από απόζηαζε” ηεο 
Βαξύηεηαο (ζρεηηθή κε ηνλ κπζηηθηζκό ηνπ 
θαη ην έξγν ηνπ ζηελ Αιρεκεία;) 

• Τν πξόβιεκα ησλ 3 ζσκάησλ (ρανηηθέο 
ιύζεηο, Poincaré, βιέπε Θεσξία Χάνπο). 

• Νεπηώλεηα Κνζκνινγία: αζζελή ζεκεία 

– Δπζηάζεηα ηνπ Σύκπαληνο 

– Απνθιίλνπζεο δπλάκεηο 

•  Παξάδεηγκα γηα κνληεινπνίεζε ηεο θύζεο  



Αιρεκεία - Χπκηθνί 

• Τξεηο θιάδνη ηεο Αιρεκείαο: 
– Παξαζθεπή βαθώλ, αλόξγαλα νμέα – αξρή ηεο ζύγρξνλεο 

Φαξκαθνινγίαο, εξγαζηεξηαθέο ηερληθέο (απόζηαμε – εμάρλσζε) 

– Ιαηξηθή Χπκεία (ή Χεκηθή Ιαηξηθή)  

– Παξαζθεπή ρξπζνύ από θνηλά κέηαιια (π.ρ. κόιπβδν) 

• Ο Νεύησλαο εξγάζζεθε θαη ζηνπο ηξεηο θιάδνπο ηεο 
Αιρεκείαο (θπξίσο όκσο ζηε κεηαζηνηρείσζε ησλ 
κεηάιισλ!)  

• Ίζσο νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ εκθάληζε ζηε 
κεηαγελέζηεξε δσή ηνπ λα νθείινληαλ ζε πηζαλή 
δειεηεξίαζε από πδξάξγπξν (Hg) θαη αληηκόλην (Sb). 

 



Βαζηιηθό Ννκηζκαηνθνπείν 

• 1696: Γηνξηζκόο (Charles Montague, Earl 
of Halifax), £600/έηνο 

• Οηθνλόκνο ηνπ ε αληςηά ηνπ Catherine, 
θιεξνλόκνο ηνπ Λόξδνπ Halifax! 

• 1715: Γάκνο ηεο Catherine κε ηνλ John 
Conduitt (βηνγξάθν ηνπ Νεύησλα θαη 
δηάδνρό ηνπ ζην Βξεηαληθό 
Ννκηζκαηνθνπείν – απηόο πνπ δηέζσζε ηε 
δηήγεζε γηα ην κήιν). 



Γηακάρεο - Hooke 

• 7 ρξόληα κεγαιύηεξνο (ν Hooke) 

• Γξακκαηέαο ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξείαο  

   ( -1703) 

• 1672: απζηεξή θξηηηθή ζε κηα εξγαζία ηνπ 
Νεύησλα ζηελ Οπηηθή. 

• Πξώηε γλσζηή αλαθνξά ηνπ λόκνπ ~1/r 2 

• 1703: ζάλαηνο ηνπ Hooke, ν Νεύησλαο 
αλαιακβάλεη Πξόεδξνο ηεο Βαζηιηθήο 
Δηαηξείαο. 

 



Γηακάρεο: von Leibniz 

• Γηαθνξέο ζην ζπκβνιηζκό: ż  έλαληη dz/dt 

• Ακθηζβήηεζε γηα ην πνηνο επηλόεζε ηνλ 
Λνγηζκό: κηα όρη ακεξόιεπηε επηηξνπή! 

• Αιιά ν Leibniz είπε (πξηλ «ηα ζπάζνπλ»!): 
“Από όια ηα Μαζεκαηηθά πνπ είλαη γλσζηά 
(κέρξη ηόηε), ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
Νεύησλα απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν 
κέξνο.” 

 



Γηακάρεο: John Flamsteed 

• Ιεξσκέλνο! 

• Πξώηνο Βαζηιηθόο Αζηξνλόκνο 
(£100/έηνο) 

• Οη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηελ απόζηαζε 
ηεο Σειήλεο νδήγεζαλ ηνλ Νεύησλα ζην 
λόκν 1/r 2 

• Ο Νεύησλαο ηνπ θεξόηαλ ζαλ ζε βνεζό. 

• Ο Νεύησλαο ηνλ αλέθεξε ζηελ 1ε έθδνζε 
ησλ Principia, αιιά όρη ζηηο επόκελεο. 

 



Φσηεηλή πιεπξά - Ι 

• I do not know what I may appear to the world, 
but to myself I seem to have been only like a 
boy playing on the sea-shore, and diverting 
myself in now and then finding a smoother 
pebble or a prettier shell than ordinary, whilst 
the great ocean of truth lay all undiscovered 
before me. 

 



Φσηεηλή πιεπξά (?) - IΙ 

• Γξάκκα ζηνλ Robert Hooke ηνλ 
Φεβξνπάξην ηνπ 1676: 

• "If I have seen further, it is by standing on 
the shoulders of giants". 

• Αλαθεξόκελνο ίζσο ζην γεγνλόο όηη ν 
Hooke ήηαλ θνληόο θαη θακπνύξεο. 

 



Σθνηεηλή πιεπξά (θξηηηθή ηεο βηνγξαθίαο 
ηνπ Νεύησλα από ηνλ Brewster, δεκνζηεπκέλε 
ζηνπο Times ζηηο 21/9/1855) 

• Ο Flamsteed πάληα ηνλ έβξηζθε: “insidious, ambitious, 
and excessively covetous of praise and impatient of 
contradiction." Ο William Whiston (δηάδνρνο ηνπ 
Νεύησλα ζηελ έδξα Lucasian) ηνλ πεξηγξάθεη σο: 
“equally impatient, and of the most fearful, cautious, and 
suspicious temper that ever he knew”. 

• Αλ ν Νεύησλαο ήηαλ πξαγκαηηθά ςπρξόο, ήηαλ θπξίσο 
κηα αξλεηηθή ςπρξόηεηα. Ήηαλ αληηθνηλσληθόο, 
επηθπιαθηηθόο, αθεξεκέλνο, ζησπειόο. Σηε δηάξθεηα 5 
εηώλ ν γξακκαηέαο ηνπ, Humphrey Newton 
(ζπλσλπκία), δελ ηνλ είδε πνηέ λα γειάεη εθηόο από κηα 
θνξά, θαη απηή ηε θνξά δελ θαηάιαβε γηαηί γεινύζε. 



Ο ηάθνο ηνπ  
Νεύησλα ζην  
Αβαείν ηνπ  
Γνπεζηκίλζηεξ 


