
Varaus, jännite, virta, piiri, resistanssi -
käsitehistoriallinen katsaus sähkön kehitykseen

Nykymaailmassa  sähköä  on  kaikkialla  ympärillämme:  talomme  valaistuvat  nappia  painamalla, 
tietokoneet  ovat  mullistaneet  tiedonsiirron  ja  tavallisinkin  teini-ikäinen  tuntuu  hukkuvan 
mobiililaitteisiinsa.  Tutkimusten  mukaan  sähköön  liittyvien  peruskäsitteidenkin  hallinta  on 
kuitenkin  hankalaa  eivätkä  monet  ymmärrä  esimerkiksi  virran  ja  jännitteen  eroa,  saati  sitten 
yksinkertaistenkaan  virtapiirien  käyttäytymistä.  Tämä  kandidaatintutkielma  pyrkii  tutustumaan 
sähkön peruskäsitteiden  (varaus,  jännite,  virta,  piiri  ja  resistanssi)  muodostumisen  historiaan  ja 
pohtimaan,  miten  tuota  pitkää  prosessia  voitaisiin  hyödyntää  nykyopiskelijan  harhakäsitysten 
hälventämisessä esimerkiksi lukiotason opetuksessa.

Historiaosuus  alkaa  antiikin  ajoilta,  jolloin  sähköä  ei  juurikaan  tunnettu  satunnaisten 
ukkosenjohdattimen alkumuotojen lisäksi. Thales Miletoslainen pohti hankaussähköä ilmiönä noin 
600  eaa.  muttei  tehnyt  asiaan  liittyen  juurikaan  kokeita.  Varsinaista  luonnontieteellistä 
lähestymistapaa saatiin odottaa William Gilbertin aikoihin 1500-luvun viimeisiin vuosiin, jolloin 
hän kokosi ensimmäiset oikeat tutkimustulokset sähköisestä vetovoimasta teoksensa De Magnete 
yhteen  lukuun.  Työstä  innostuneena  sähköntutkimus  levisi  hiljalleen  italialaisten  munkkien 
keskuuteen  ja  lopulta  Englannin  Royal  Societyn  piireihin  seuraavalla  vuosisadalla,  mistä  se 
yleisöluentojen ja uutterien puuhastelijoitten kautta pian rävähtikin kaiken kansan huviksi turuille ja 
toreille.  1700-luvulla  sähkö  oli  hauskaa  markkinahuvia,  josta  maksoivat  niin  rahvaat  kuin 
aatelisetkin, mutta jolla tehtiin myös muun muassa apotti Nollet'n ja Benjamin Franklinin toimesta 
vakavia  kokeita  jotka  johtivat  sähkön  tuomiseen  tieteen  piiriin.  Virtapiirin  käsite  alkoi  aueta 
hiljalleen  ”hyppivien  munkkien”  ja  Watsonin  kokeitten  seurauksena,  Leydenin  pullo  tarjosi 
mahdollisuuden  entistä  suurempiin  kokeisiin  ja  päästiinpä  vuosisadan  lopulla  galvaaniseen 
sähköönkin  kiinni.  Kun  sähkö  ja  magnetismi  yhdistyivät  1800-luvun  alussa,  saatiin  aiempien 
”erilaisten  sähköfluidien”  ohelle  näkemys  kahdesta  erilaisesta  sähkön  lajista,  ”intensiteetti-”  ja 
”kvantiteettisähköstä”, jotka sitten tarkentuivat nykyisiksi jännitteen ja virran käsitteiksi. Kun 1826 
George  Ohm  sai  ratkottua  Ampèren  määritelmien  kvantitatiiviset  yhteydet,  alettiin  olla  melko 
valmiita peruskäsitteiden kanssa.

Kunkin käsitteen kohdalla on havaittavissa tiettyä käsitteellisen hahmotuksen murrosta senaikaiseen 
perusajattelun paradigmaan, kuten usein tieteellisten läpimurtojen yhteydessä käy. Jokaisen takana 
on suuri määrä merkittävää perustutkimusta, joka ei kuitenkaan itsessään ole riittänyt ajamaan uutta 
käsitettä tiedeyhteisön tajuntaan. Ei ole järkevää eikä tavoitteellista odottaa opiskelijoilta satojen 
vuosien  historiallisen  kehityksen  sisäistämistä  sellaisenaan,  muttei  myöskään  sen  tulosten 
eteenpäinsiirtoa  ilman  mitään  kontekstikehystä  ja  toivon  mukaan  tämä  tutkielma  tuleekin 
valmistuessaan  löytämään  joitain  tapoja  hyödyntää  tämän  pitkällisen  prosessin  vaiheita 
nykyopiskelijan elämän helpottamiseksi.
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