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megfogalmazta a  négyzetes fordított  arányosság törvényét,  ezt  
később Newton használta fel módosított formában. Hooke fel-
panaszolta, hogy nem ismerték el az elsőbbségét, és később el-
keseredett  vitába bonyolódott Newtonnal. Ő volt az első, aki ál-
talánosságban megfogalmazta, hogy melegítésre minden anyag 
tágul, és a levegő egymástól meglehetősen nagy távolságra lévő 
részecskékből áll. Hoo-
ke  1703.  március  3-án  
Londonban halt meg.
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forgási sebességének meghatározására használták fel. 
1665-ben a Gresham College geometriaprofesszorává nevez-

ték ki. Micrographia (Kis rajzok; 1665) című kötete  tartalmazta 
a hókristályok szerkezetéről készített tanulmányait, rajzait. Tár-
gyalta a mesterséges szálak készítésének lehetőségét, ezt a 
hernyóselyem fonásához hasonló eljárással képzelte el. Ő hasz-
nálta először a sejt szót – a parafában észlelt mikroszkopikus, 
méhsejtszerű üregek leírására ebben a könyvben. Mikroszkopi-
kus ősmaradványokat tanulmányozott, és megfigyelései alapján 
az elsők között vázolt fel egy evolúciós elméletet.

1666-ban a nagy londoni tűz után az újjáépítés felügyelője. 
Számos újjáépítési tervet készít.

Feltételezte,  hogy  az  ingamozgás  felhasználásával  a  gravitá-
ciós erő mérhető (1666), megkísérelte annak kimutatását, hogy 
a  Föld  és  a  Hold  ellipszispályán  mozog  a  Nap  körül.  1672-ben  
felfedezte a diffrakciót, a fény éleknél, sarkoknál való elhajlásá-
nak  a  jelenségét;  magyarázatként  a  fény  hullámtermészetének  
lehetőségét vetette fel. 1678-ban a bolygómozgások leírására 

Robert  Hooke  1635.  július  
18-án  a  Wight-szigeti  Fres-
hwaterben született. Oxfor-
dban tanult, és Robert Boy-
le-nak,  a  nagy  kémikusnak  
és fizikusnak 1655-től volt a 
munkatársa. Része volt a légszivattyú tökéletesítésében.

Öt évvel később fedezte fel rugalmassági törvényét. Kísérle-
tei alapján kimondja, hogy az az erő, amelyet az eredeti állapotá-
ba visszatérni igyekvő kifeszített rugó kifejt, arányos a kifeszítés 
hosszával. Hooke hangsúlyozza, hogy ez nemcsak a spirálrugók-
ra, hanem minden rugalmas anyagra, fémre, fára, kőre stb. egy-
aránt érvényes, legyen szó húzásról vagy nyomásról. E kutatásai 
tették őt a klasszikus szilárdság- és rugalmasságtan megalapító-
jává.  Hooke  elgondolásaiból  indulunk  ki  a  folyadékrészecskére  
ható erők vizsgálatánál is. Számos kísérletét a saját maga által 
szerkesztett és készített műszerekkel végezte.

Hooke  az  órák  hajszálrugóinak  tervezésében  felhasználta  
saját eredményeit. 1662-ben a londoni Royal Society (Királyi Tár-
saság) kísérletekért felelős kurátorává nevezték ki, a következő 
évben a társaság tagjává választották. 

Az elsők között épített Gregory-féle tükrös távcsövet, 1664-
ben felfedezte az Orion csillagképben a Trapéz alakzat ötödik csil-
lagát, elsőként vetette fel, hogy a Jupiter a saját tengelye körül fo-
rog. A Marsról készített részletes rajzait a XIX. században a bolygó 
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