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vědy jsou důležitou součástí všelidské kultury, rozvíjejí myšlení člověka a formují
jeho světový názor.
Kniha se na rozdíl od zahraničních biografických slovníků věnuje i českým a slovenským fyzikům. Text má čtyři hlavní části s názvy: Chronologický přehled velkých fyzikálních objevů, Biografická hesla, Fyzika v českých zemích od založení
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Předmluva
Pochopit zákony přírody si přejeme stejně upřímně jako naši dávní
předkové. Třebaže podléháme pokušení prohlásit se vládci vesmíru, život
nám občas důrazně připomene, že ze všech ctností lidem nejvíce sluší
pokora. Za technické vymoženosti, které nám usnadňují a zpříjemňují život,
vděčíme fyzice, za zneužití možností, které tato nejexaktnější z přírodních
věd nabídla vynálezcům, si lidé mohou sami.
Fyzika se věrohodného letopočtu na svém rodném listu už asi nedočká.
Podle většiny historiků patří její rok nula do období renesance, pro milovníky
antiky má počátek už před šestadvaceti stoletími, kdy se moudří iónští
filozofové poprvé odvážili vysvětlit přírodní jevy bez spolupráce tajemných
sil. Když místo dějin fyziky budeme psát její životopis, počítejme s prvními
stránkami na tisíc let jejího dětství; stejně tak dlouho trvalo dospívání.
Do šestnáctého století byla fyzika jen součástí (i když důležitou) techniky a filozofie. Zatímco astronomové a matematici si už ve starověku nashromáždili takové množství poznatků, že je bylo užitečné uspořádat do
logických celků (Ptolemaios, Eukleidés), ve fyzice nastala podobná situace
až počátkem novověku. Teprve když vzrostl počet nově objevených zákonitostí z optiky, mechaniky, akustiky, termiky, elektřiny a magnetismu natolik,
že vznikla ucelená a vnitřně nerozporná soustava principů a teorií, získala
fyzika mezi ostatními vědami nárok na samostatnost.
„Vědeckým poznatkům se dá jistě porozumět i bez znalosti individuálního
vývoje těch, kdo je odhalili. Ale při takovém jednostranném objektivním
vylíčení vypadají jednotlivé kroky jako náhodné. Pochopení, jak byly možné,
ba nutné, získá člověk teprve sledováním duševního vývoje jednotlivců, kteří
měli na vývoji vědy rozhodující účast.“ (A. Einstein v článku Emil Warburg
jako badatel Naturwissenschaften. 1922, 10, 823).
Autorovým záměrem bylo proto nejen chronologicky uspořádat nejvýznamnější objevy a události z dějin fyziky od časů mílétských filozofů až do
počátku jednadvacátého století, ale abecedně seřadit životopisy slavných
fyziků různých národností a historických epoch.
I když jsou do přehledu základních fyzikálních objevů zařazena všechna
odvětví fyziky, jejich relativní zastoupení je vzhledem k autorovu odborném
zaměření do jisté míry subjektivní. Shovívavý bude čtenář muset být také
k uváděným letopočtům. I to má logické vysvětlení: Velké objevy mohou
být zpravidla připisovány více autorům. Někdy dozrávají nejasné hypotézy
7
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na přesné formulace obecných přírodních zákonů prakticky ve stejné době
a zcela nezávisle všude tam, kde jsou právě vytvořeny příznivé podmínky.
Čí jméno objev nakonec má, o tom, bohužel, nerozhodují jen odborná
hlediska, ale velmi často i zájmy, které preferují určitý politický systém nebo
náboženství, deklarují výjimečné vlastnosti příslušníků některých národů či
rasovou nadřazenost.
Prameny, z nichž autor Fyziky, encyklopedie velkých objevů a osobností
čerpal, jsou české i zahraniční biografické slovníky, souhrnné práce v časopisech, memoáry, nekrology, autobiografie i hesla na internetu. Seznam literatury doporučené k dalšímu studiu obsahuje jen díla nejdůležitější a běžně
dostupná.

Chronologický přehled
velkých fyzikálních objevů
(585 př. Kr. až 2019)
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Archimédés zapaluje římské lodě; titulní strana Vitellova spisu o optice, vydání
z r. 1572

Pojem periodizace dějin
Vymezení jednotlivých historických období konkrétními letopočty je jenom symbolické. Pravděpodobně nejstarším pokusem takového členění je
schéma uvedené ve Starém zákoně (Proroctví Daniela, kapitola 7), vycházející ze sledu čtyř nejmocnějších starověkých říší: Babylonie, Médie a Persie,
Řecko a Řím. Další periodizační systém pochází od svatého Augustina (Aurelius Augustinus, 354–430), který vytváří analogii mezi šesti dny stvoření
(podle Genesis), šesti věkovými kategoriemi lidského života a šesti epochami
podle Starého zákona a dějin křesťanství: 1. nejranější dětství (od Adama
po potopu světa), 2. dětství (od potopy po Abrahama), 3. jinošství (od
Abrahama po Davida), 4. mládí (od Davida po babylonské zajetí), 5. zralý
věk (od babylonského zajetí po Kristovo narození), 6. stáří (od Kristova
narození do konce světa a posledního soudu).
Běžně používaná periodizace na starověk, středověk a novověk byla
italskými renesančními humanisty zavedena zhruba před šesti sty lety.
V poslední době je novověk členěn na raný (do francouzské revoluce v roce
1789) a na dobu moderní.
Pokud jde o středověk, nebývají k jeho počátku žádné podstatnější
výhrady. V srpnu roku 476 sesadil vojevůdce germánských vojáků Odoaker
posledního římského císaře Romula Augustula a nechal se sám prohlásit
králem. Tato událost je už od konce 5. století považována nejen za zánik
Západořímské říše, ale končí jí celý starověk. Kolem roku 500 však došlo
i k dalším událostem, které mohou symbolizovat zlom věků:
• Přijetí křesťanství v jeho katolické podobě nobilitou germánského
kmene Franků v čele s králem Chlodwikem Merovejcem v Remeši
roku 496. To ovlivnilo jiné Germány, vyznávající do té doby ariánství,
aby se postupně sjednotili s katolickou církví a vytvořili s původním
křesťanským obyvatelstvem jihoevropských zemí jednotnou společnost
(Corpus Christianorum). Na Východě tato církevní jednota skončila
dobytím Konstantinopole Turky (1453), na Západě protestantskou
reformací po roce 1517, kdy Martin Luther zveřejnil ve Wittenbergu
svých 95 tezí.
• Zrušení Akademie v Athénách císařem Justiniánem (asi 482–565)
v roce 529; posledním představeným Akademie byl pozdně antický
filozof Damaskios (490–550).
15
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Názory na rok 1492 jako hranici mezi středověkem a novověkem už tak
jednotné nejsou. Nelze se ostatně divit. Když katolická Veličenstva Isabela
Kastilská a Ferdinand Aragonský dala po vítězství reconquisty souhlas ke
Kolumbově plavbě západní cestou do Indie, cítili se být evropští humanisté už
dávno v novém věku. Kromě přistání třech španělských plachetnic u jednoho
z Bahamských ostrůvků (1492) bývá za konec středověku považován také
rok dobytí Konstantinopole (1453). Tím je středověk ohraničen letopočty
zániku dvou říší: západořímské a východořímské.
Žádná bitva ani zeměpisný objev však nezačaly měnit život v Evropě
patnáctého století tak, jako knihtisk. Němec Johannes Gensfleisch von
Sorgenloch, zvaný Gutenberg, kterému je tento vynález připisován, obsadil v žebříčku nejvlivnějších osobností světových dějin jedno z předních
míst. Dostal se do společnosti Ježíše Krista, Mohameda, Buddhy, Konfucia,
apoštola Pavla, čínského vynálezce papíru Cchaj Luna, Kryštofa Kolumba,
Isaaca Newtona a Alberta Einsteina.
V Encyklopedii, kterou má čtenář před sebou, jsou dějiny fyzikálních
objevů členěny na pět období:
I. Od Thaléta Mílétského do konce starověku.
II. Středověk.
III. Od Leonarda k Newtonovi.
IV. Od Newtonovy mechaniky k Planckově kvantové hypotéze.
V. Od Einsteinova „zázračného roku 1905“ do současnosti.

III. Od Leonarda k Newtonovi
Na přelomu 14. a 15 století se v Evropě rodil nový životní styl, nazvaný
renesance (znovuzrození). Vycházel a čerpal z antiky, přejímal antický ideál
člověka a světa. Obrozovala se i věda. Díky vynálezům, např. knihtisku, se
zlepšily její podmínky, zároveň však od techniky musela přijímat nové úkoly.
Ideálem doby byla osobnost ovládající dokonale všechny vědecké i umělecké disciplíny. Nebo alespoň celistvý člověk, který má být v jednom oboru
špičkovým odborníkem, přitom mu však nesmí chybět rozsáhlé všeobecné
vzdělání. Podrobná znalost jednoho oboru dává povědomí, že věci a svět
nejsou jednoduché, široký rozhled umožňuje vidět a správně chápat souvislosti.
Svou kolébku měla nová epocha v Itálii. Z ní pocházejí i první renesanční
géniové. Kromě umělců (spisovatelů, básníků, malířů, sochařů) také univerzální učenec Leonardo da Vinci a přírodovědec Galileo Galilei. Leonardo
nebyl jen vynikající umělec a vynálezce, ale i pečlivý pozorovatel přírodních
jevů. Zabýval se volným pádem a vodorovným vrhem tělesa, srážkami těles, podstatou setrvačnosti, odrazem zvuku, zákony tření, objevil existenci
odporu prostředí a vztlakové síly, kapilární jevy aj. V této souvislosti si
alespoň zmínku zaslouží generální vikář římské kurie Mikuláš Kusánský.
I když svá stěžejní díla tento německý filozof, teolog a přírodovědec dokončil
ještě před Leonardovým narozením (spis O učené nevědomosti v únoru 1440,
traktát O pokusech s váhami v roce 1450), zdá se, jako by oba učenci na
sebe vědomě navazovali.
V roce 1543 vyšlo slavné dílo Mikuláše Koperníka De revolutionibus
orbium coelestium (Oběhy). Tehdy se začal měnit nejen způsob nazírání
na svět (Aristotelův a Ptolemaiův geocentrický systém byl nahrazen heliocentrickým), ale poklesla i důvěra v Aristotelovu neomylnost. Koperníkovo
učení přetrvalo i po roce 1616, kdy Oběhy katolická církev zařadila na Index
zakázaných knih. (V tomto seznamu zůstaly až do roku 1835.)
Díky rozšíření knihtisku se evropským vzdělancům dostaly do rukou
překlady děl antických filozofů, matematiků a techniků, např. Archiméda,
Eukleida či Héróna, i traktáty o mechanice a optice novověkých italských
učenců, jako byli Niccolò Fontana Tartaglia, Girolamo Cardano, Guidobaldo
del Monte, Giovanni Battista Benedetti, Francesco Maurolico a Giambattista della Porta, nebo dialog Giordana Bruna De l’Infinito Universo et
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Mondi (O nekonečnu, univerzu a světech), v němž šířil a hájil Koperníkovy
i vlastní astronomické ideje.
Od přelomu 16. a 17. století se ve jmenném rejstříku velkých fyziků
objevili i první Nizozemci. Matematik, mechanik a inženýr Simon Stevin
odvodil pomocí trigonometrie podmínky rovnováhy těles na nakloněné
rovině; vypracoval teorii páky, formuloval poučku o rozkladu síly do dvou
kolmých složek aj. Ve stejné době jeho krajan Zacharias Janssen zhotovil
první mikroskopy a teleskop.
Největší zásluhy o fyziku (a stejně tak o astronomii) měl však v letech
pozdní renesance Galileo Galilei. Ze dvou čoček, spojky a rozptylky, sestrojil
dalekohled; matematicky vyjádřil zákon volného pádu; zjistil, že doba kmitu
kyvadla nezávisí na rozkmitu (kyvadlo je přesně izochronní); kyvadlový
pohyb chápal jako pád tělesa po kruhové dráze; popřel Aristotelovy teze, že
rychlosti volně padajících těles jsou určovány jejich hmotností a že rychlost
pádu tělesa v různých prostředích je nepřímo úměrná hustotám prostředí
(podle tohoto tvrzení by ve vakuu musela být rychlost nekonečně velká);
využil tepelné roztažnosti vzduchu k měření teploty, navrhl hydrostatické
váhy umožňující vážením pevných látek ve vzduchu a ve vodě jednoduše
stanovit podíl jednotlivých složek (např. zlato-stříbro) ve slitinách kovů;
ukázal, že dráha projektilu není horizontální a pak náhle vertikální, ale
parabolická.
Teploměr, mikroskop a dalekohled se staly základními nástroji k ověřování správnosti fyzikálních teorií, třemi technickými prostředky, s jejichž
pomocí se utvářel nový vědní obor, experimentální fyzika.
Dříve než Bůh řekl: „Budiž Newton,“ byla do rejstříku novověké fyziky zapsána ještě celá řada jmen a u každého i objev, který jim přinesl
slávu. William Gilbert ve spisu O magnetu, magnetických tělesech a velkém
magnetu Zemi položil základy elektrostatiky a magnetostatiky, Johannes
Kepler svými zákony pohybu planet odhalil kinematický aspekt stavby Sluneční soustavy. Vývoj ve fyzice nepřerušila ani třicetiletá válka. Willebrord
Snellius a René Descartes popsali lom světla, Jan Marek Marci rozklad
světla hranolem, Francesco Maria Grimaldi difrakci a interferenci. Ještě
před koncem 17. století byly odhaleny další optické zákony: Rasmus Bartholin objevil dvojlom světla, Christiaan Huygens formuloval vlnovou teorii
a princip (Huygensův) umožňující určit tvar vlnoplochy v libovolném okamžiku, pokud známe její tvar v okamžiku předcházejícím, Ole Christensen
Rømer změřil rychlost světla, pro šíření světelného paprsku byl formulován
Fermatův princip aj.
Rozvíjely se i další oblasti experimentální fyziky: Marrin Mersenne měřil
rychlost zvuku; Robert Hooke zákonem jaké napětí, taková síla založil nauku
o pružnosti; Evangelista Torricelli objevil atmosférický tlak a sestrojil první
barometr; Otto von Guericke vynalezl mechanickou vývěvu a zkonstruoval
zařízení, které se stalo základem třecí elektriky; v šedesátých letech 17. století
Robert Boyle, Richard Towneley a Edme Mariotte zjistili, že součin tlaku
a objemu plynu je konstantní.

III. Od Leonarda k Newtonovi
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V roce 1687 vyšlo stěžejní dílo
Issaca Newtona Philosophiae naturalis principia mathematica (Matematické základy přírodní filozofie). První
část obsahuje základní pojmy a axiomatiku mechaniky, ucelenou teorii vybudovanou na definicích pojmů
hmotnost, setrvačnost, síla, interakce,
prostor, čas a na třech pohybových
zákonech: zákonu setrvačnosti, zákonu síly a zákonu vzájemného působení. Newtonova mechanika uměla
dokázat, že síla udržující planety na
eliptických dráhách kolem Slunce je
stejná jako ta, která urychluje předměty při jejich pádu k zemi; že kosmická tělesa pohybující se v gravitačním poli mají eliptické dráhy a kvadratickou závislost síly na vzdálenosti.
Druhá část Principií je věnována
hydromechanice, třetí díl obsahuje
mechanický a astronomický obraz
kosmu ve formě přístupné i laikům. Titulní strana Guerickova díla ExperimenO příčině gravitace Newton od- ta Nova Magdeburgica; mědirytina, 1672
mítl spekulovat: „Hypotézy nevymýšlím. Stačí, že gravitace existuje, že působí podle námi zjištěných zákonů a dovoluje vyložit všechny pohyby nebeských těles i moře… Toto obdivuhodné
chování Slunce, planet a komet mohlo povstat pouze z vůle a rozhodnutí
vševědoucí a všemohoucí bytosti.“ Boha si představoval jako mechanika,
který neustále odstraňuje poruchy světa způsobené např. kometami.
Model vesmíru řízený gravitačními silami připomínal Newtonovým současníkům nesmírně složitý stroj. Mnozí dokonce věřili, že se řídí zákony
mechaniky, a jeho chování proto jednou budeme umět přesně vypočítat.
Až do konce 19. století byly Matematické základy přírodní filozofie spolehlivým, neobyčejné plodným a neotřesitelným základem teoretické fyziky.
„Newtonovy základní principy byly z logického hlediska tak uspokojivé, že
popud k novému musel vyplynout z tlaku empirických faktů.“ (Albert Einstein).
Klasické učení o pohybu zpochybnil jako první James Clerk Maxwell.
Ukázal, že vzájemné působení mezi elektrickými a magnetickými tělesy není
důsledkem sil okamžitě působících na dálku, ale důsledkem procesů šířících
se prostorem konečnou rychlostí. Newtonův pohybový zákon má být tedy
chápán jako mezní zákon platný pro malé rychlosti.
Po roce 1900 byl relativisticko-elektrodynamický obraz světa nahrazen
kvantově-fyzikálním. Soustava matematických východisek výpočtů a teorií
k popisu jevů v tomto třetím a zatím posledním obrazu světa je zároveň
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kvantová, statistická i relativistická a na rozdíl od soustav klasických vystihuje také problémy mikrosvěta atomů, iontů, molekul atd.

Chronologie objevů a událostí
Ve Štrasburku vyšlo dílo Mikuláše Kusánského

1450

Nicolai Cusani de staticis experimentis dialogus (O pokusech s váhami).
Vědecké poznatky z oblasti fyziky doporučoval Mikuláš Kusánský vyjadřovat kvantitativně a pozorování, jejichž cílem je poznat přírodu, provádět
s váhami v rukou. Věda má být tedy založena na spolehlivých a ověřitelných
měřeních. Protože je však svět pohyblivý, proměnlivý a neurčitý, nemohou
být získané údaje o něm přesné. Samotná čísla získaná vážením nic neodhalují, důležité jsou jejich poměry a rozdíly. Připisuje se mu také vynález
hygrometru, kterým určoval vlhkost vzduchu ze změny hmotnosti ovčí vlny.
Fyzikální objevy Leonarda da Vinciho

1452–1516

Formuloval zákon akce a reakce, popsal mechanismus tření, princip
nezávislosti šíření zvukových vln z různých zdrojů, princip camery obscury,
šíření paprsků v čočkách, vypracoval teorii pohybu vln na moři, objasnil
podstatu vztlakové síly, upřesnil pojem momentu síly vzhledem k bodu,
objevil kapilární jevy.
Objev závislosti magnetické deklinace na zeměpisné poloze

1492

Kryštof Kolumbus (1451–1506) se na své cestě do Ameriky přesvědčil
o existenci magnetické deklinace (úhlového rozdílu mezi směry k zeměpisnému a magnetickému severnímu pólu Země, který nizozemští mořeplavci
znali už v polovině 15. století) a objevil i její změny během plavby.
V Benátkách vyšel spis La Nova Scientia,

1537

ve kterém italský matematik a mechanik Niccolò Fontana Tartaglia (1499 až
1557) popsal volný pád jako pohyb rovnoměrně zrychlený a celou dráhu
tělesa pohybujícího se šikmým vrhem vyjádřil jedinou křivkou.
V Norimberku vyšly Koperníkovy Oběhy nebeských sfér,

1543

De revolutionibus orbium coelestium. Dílo má šest částí. V první autor
zdůvodňuje správnost heliocentrické soustavy, dokazuje existenci rotačního
pohybu Země kolem vlastní osy a oběh kolem Slunce. Druhá pojednává
o různých problémech sférické trigonometrie a jevech spojených s denním
pohybem oblohy; nechybí ani rozsáhlý katalog souhvězdí a hvězd. Ve třetí
knize je vysvětlena precese a roční pohyb Země kolem Slunce, čtvrtá popisuje
pohyby Měsíce, pátá je o pohybech tehdy známých planet (Merkur, Venuše,
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Mars, Jupiter, Saturn). Šestá kniha zůstala nedokončena; její torzo obsahuje
teorii odklonu pohybu planet od ekliptiky.
Objev magnetické inklinace

1544

Norimberský matematik a mechanik Georg Hartmann (1449–1564) v roce
1544 zjistil, že vlivem zemského magnetického pole se střelka kompasu
odchyluje od vodorovné roviny. Úhel sklonu (magnetická inklinace) závisí na
zeměpisné poloze a na čase. Inklinaci později (1581) ve své knize The new
Attractive popsal anglický mořeplavec a výrobce kompasů Robert Norman.
V Londýně vyšlo dílo Williama Gilberta

1600

De magnete, magneticisque corporibus, et de mango magnete tellure.
Obšírné pojednání O magnetu, magnetických tělesech a velkém magnetu
Zemi obsahuje výsledky Gilbertových mnohaletých výzkumů založených
na experimentech. Jejich předmětem byly magnetické a elektrické vlastnosti těles o rozměrech pozemských i kosmických – samotné planety Země.
Dílo položilo základ dvěma novým odvětvím fyziky – naukám o elektřině
a magnetismu.
Vyšla stěžejní díla Johannese Keplera

1604–1619

Ad Vitellionem paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditur (Frankfurt 1604), Astronomia nova (Heidelberg 1609), Dioptrice (Augsburg 1611)
a Harmonices mundi (Linec 1619).
Dodatky k Vitellionovi, v nichž je vysvětlena optická část astronomie…
byl název do jisté míry zavádějící. Jméno věhlasného matematika 13. století
uvedl Kepler nejspíše z reklamních důvodů. O mnoha problémech, která jsou
v tomoto díle diskutována, nemohl mít Vitellion ještě vůbec ponětí; neznal
např. rozdíl mezi odrazem a lomem světla ani optickou funkci oka. V Nové
astronomii autor popisuje působení Slunce na pohyb planet a uvádí dva
základní zákony pohybu planet. Dioptrika se zabývá lomem světla a teorií
nového typu dalekohledu sestrojeného pouze ze spojných čoček. Harmonii
světa s třetím zákonem pohybu planet Kepler dopsal až v roce 1619.
Kalibrace Galileova termoskopu

1613

Benátský matematik Giovanni Francesco Sagredo (1571–1620) zdokonalil
termoskop Galilea Galileiho (1593) založený na rozpínání kapalin vlivem
tepla (na teplotní závislosti jejich hustoty). Tím, že ho kalibroval podle
teplot vzduchu a sněhu (ledu), dala se s ním provádět i kvantitativní měření.
Zjistil také, že vzduch v zimě může mít nižší teplotu než led. Sagredo se
dobře znal se svými současníky Galileim i Angličanem Williamem Gilbertem.
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Zákon lomu paprsku světla na rovinném rozhraní

1621

Willebrord Snellius formuloval zákon lomu světla (obecně elektromagnetického záření) na rovinném rozhraní dvou prostředí o různých indexech
lomu. Jsou-li indexy lomu těchto dvou prostředí n1 a n2 a označíme-li úhly
dopadajícího, resp. lomeného paprsku α1 , resp. α2 (měřeno ke kolmici k rozhraní), pak platí n1 sin α1 = n2 sin α2 . Snell však tento zákon nepublikoval,
objeven byl v jeho rukopise až roku 1703 Christianem Huygensem. Mezitím
ho uvedl ve své Optice (1637) René Descartes.
Ve Florencii vyšlo dílo Galilea Galileiho

1632

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mundo, tolemaico e copernicano
(Dialogy o dvou největších systémech světa, ptolemaiovském a koperníkovském).
Objev časové závislosti magnetické deklinace

1635

Anglický matematik a astronom Henri Gellibrand (1597–1637) dospěl
po analýze 54letého pozorování magnetické deklinace v Londýně k závěru,
že se její hodnota mění s časem.
V díle Dioptrica

1637

popsal René Descartes zákon lomu světla a vznik duhy.
V Leidenu vyšlo dílo Galilea Galileiho

1638

Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti
alla mecanica e i movimenti locali (Rozhovory a matematické důkazy o dvou
nových vědách, mechanice a pohybu v prostoru) obsahující základy mechaniky
a fyzikální obhajobu heliocentrismu.
V Praze vyšlo dílo Jana Marka Marciho

1639

De proportione motus (O úměrnosti pohybu), ve kterém jsou uvedeny zákony
srážek pružných koulí.
Vyšla stěžejní díla Reného Descarta

1637–1644

Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité
dans les sciences (Rozprava o metodě, jak správně vést svůj rozum a hledat
pravdu ve vědách, Leiden 1637) a Principia philosophiae (Amsterdam 1644).
Z původně uvažovaných šesti částí Základů filozofie byly dokončeny jen čtyři:
O principech lidského poznání, O principech hmotných věcí, O viditelném
světle a O Zemi. Nenapsané zůstalo učení o rostlinách, zvířatech a člověku.
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Ve Florencii vyšel spis Evangelisty Torricelliho
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1641

Trattato del moto (Pojednání o pohybu). Díky experimentální zručnosti,
invenci a vynikající matematické průpravě přispěl Torricelli k rozvoji fyziky
mnoha originálními výsledky. K těm nejvýznamnějším patří zákonitosti
pohybu kapalin, objev atmosférického tlaku a vynález rtuťového barometru.
V Paříži vyšlo dílo Blaise Pascala

1648

Récit de la grande expérience de l’équilibre des liqueurs o šíření tlaku
v kapalinách. Ve stejném roce dal návod k měření nadmořských výšek
pomocí barometru.
Pojem difrakce

1665

Termín difrakce vytvořil italský teolog, matematik, fyzik a astronom,
profesor jezuitské koleje v Boloni Francesco Maria Grimaldi (1618–1663), aby
charakterizoval vlastnost světla odchylovat se od přímočarého šíření jinak než
odrazem nebo lomem. Složil jej z latinské předpony dis- (vyjadřující opak)
a slovesa frangere (zlomit, lámat). V knize Physico- mathesis de lumine,
coloribus, et iride aliisque annexis, která vyšla dva roky po jeho smrti, uvedl:
„Světlo se šíří nebo proniká nejen přímo, lomem a odrazem, nýbrž někdy ještě
také jakýmsi čtvrtým způsobem, difrakcí.“ Grimaldiho definice je natolik
výstižná, že vyhovuje i dnes: významný německý fyzik Arnold Sommerfeld
(1868–1951) difrakcí rozumí jakékoliv vychýlení světelných paprsků ze své
dráhy, které nemůže být interpretováno jako odraz nebo lom.
V Londýně vyšlo dílo Roberta Hooka Micrographia.
Je v něm kromě jiného uvedeno, že každý puls nebo kmit svítícího tělesa
generuje kouli, která se stále zvětšuje a roste stejným způsobem, avšak
mnohem rychleji, jako kruhy na hladině kolem bodu, kam byl do vody
vhozen kámen. Newton naproti tomu považoval světlo za proud částic.
Objev dvojlomu světla

1669

Dánský učenec a lékař Rasmus Bartholin (1625–1698), známý pod latinizovaným jménem Erasmus Bartholinus, pozoroval, že světelný paprsek se po
dopadu na krystal islandského vápence rozštěpí na dva – řádný (ordinarius)
a mimořádný (extraordinarius), které postupují různými směry a různou
rychlostí. Pouze paprsek řádný se však chová podle zákona lomu.
V Amsterdamu vyšlo dílo Otty von Guerickeho

1672

Ottonis de Guericke Experimenta Nova /ut vacantur/ Magdeburgica de Vacuo
Spatio (Otto von Guerickovy nové /tak zvané/ magdeburské experimenty
s prázdným prostorem).
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Spis pojednává o Koperníkově obrazu světa, prázdném prostoru mezi
hvězdami, návratu komet, popisuje experimenty s vakuem i otáčející se
sírovou koulí (zařízení, které bylo základem první třecí elektriky), plynový
teploměr, měření hustoty vzduchu dasymetrem aj.
Newtonova Nová teorie světla a barev
Časopis Philosophical Transactions uveřejnil první Newtonovu samostatnou práci A Letter of Mr. Isaac Newton, Professor of the Mathematicks in
the University of Cambridge; containing his New Theory about Light and
Colors. Téhož roku Newton začal připravovat svou Optiku.
Christiaan Huygens vydal pojednání Horologium oscillatorium 1673
Nejcennějším přínosem tohoto obsáhlého díla o kyvadlových hodinách
jsou původní výsledky Huygencova studia kyvadla a odstředivé síly.
Ole Christensen Rømer

1676

na základě pozorování zákrytů Jupiterova měsíce Io dokázal, že rychlost
světla je konečná.
V Londýně vyšlo dílo Roberta Hooka

1678

Lectures de Potentia Restitutiva, Or, of Spring Explaining the Power of
Springing Bodies : to which are Added Some Collections …, kde je poprvé
uveden zákon pružnosti (objevený však už v roce 1660).
Christiaan Huygens dokončil spis Traité de la Lumière
(Pojednání o světle), v němž pomocí konstrukce vlnoploch odvodil
přímočaré šíření světla a zákon odrazu a lomu, a to nejen pro izotropní
tělesa, ale i pro opticky dvojlomný islandský vápenec. Dílo vyšlo (1690)
v Leidenu.
Vztah mezi tlakem a objemem plynu

1679

z roku 1660 (součin tlaku a objemu plynu je konstantní), který formuloval
Robert Boyle, upřesnil Edme Mariotte: Při izotermickém ději s ideálním
plynem stálé hmotnosti je součin tlaku a objemu plynu stálý.
V Londýně vyšlo stěžejní dílo Isaaca Newtona

1687

Philosophiae naturalis principia mathematica. Třísvazkové Matematické
základy přírodní filozofie jsou ucelenou teorií vybudovanou na definici pojmů
hmotnost, setrvačnost, síla, interakce, prostor, čas a na třech pohybových
zákonech.
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V Londýně vyšlo další významné dílo Isaaca Newtona

41
1704

Optics or a Treatise of the Reflexion, Refraction, Inflexion and Colours of
Light. Na základě vlastních experimentů s hranoly a čočkami došel Newton
k závěru, že bílé světlo je proud jakýchsi elementárních světelných částic
vznikajících výronem (emanací) ze svítícího tělesa a lišících podle barvy –
bílé světlo je tedy směsí všech druhů barev – svým tvarem a velikostí. Tyto
částice se liší nesmírnou rychlostí rovnoměrně a přímočaře na všechny strany,
při dopadu na rozhraní se některé odrážejí, jiné postupují dál.

