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Kunnioitettawalle Lukijalle:
Että Suomalainen kansa on ikiwauhoista ajois-

ta armossa pitänyt ja harjoittanut luonnon tutkin»
toa, sen todistamat suomalaiset loi h to-runot eli
synnyt, joissa nähdään ihmishengen pyrkiwäu pääs-
tä luonnon woimien perille, sen todistamat ne mo»
net tarina-runot ja mnut kerto-
mukset, joista näkyy meidän esi-isillämme jo olleen
jonkulaiseu taidon raudan jä muiden mitaNien sekä
walmistamisessa että sepittämisessä, sen todistamat
wielä ne monen täMänaikuiseuki wanhukseu muistos-
sa säilytetyt ilma-merkit, joista he ennustamat il-
man waiheita. Mutta samat runot, samat kertomuk-
set ja samat merkit todistamat myös, kninta peräti
waillinaineu ihmisen tieto on ulkonaisenki luounon
asioissa, niinkauan kuin hänen heugelläusä ei ole si-
tä wiisautta, joka ylhäältä tulee. Pakauallineu luon-
non tutkija taikka niin hämmästyy katselleessansa luou-
non woimia ja niiden maikutuksia, että hän rupeaa
niitä kunnioittamaan jumalinaan, taikka niin ylpeilee
wähästä tiedostansa, että hän, tehden itsensä jumalak-
si, luulee moiwausa lumoa luonnon woimia oman
mielensä mukaan. Wasta sitte kuin ihmishenki on
nöyryyttänyt itsensä Ainoan taiktiwaltiaau ko-
to luonnon ja oman Luojansa ja Herransa edessä,
wasta sitte woipi hän ilman epäjumalista hämmäs-
tystä ja ilman pakanallista ylpeyttä tutkia luonnon
woimia ja niiden lakia. Sentähden on Kristikunta
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luounonki tutkinnossa ennättänyt niin ihmeteltäwä»
kauas pakanallisten kansain edelle. Mutta mitä mai-
niot luonnon tutkijat niin omassa maassa kummuis-
sa kristillisissä kansoissa jo owat luonnon asioissa
todeksi löytäneet, siitä on perisuomalainen kansa
näihin aikoihin asti saanut aiwan wähän tietoa.
Frosteruksen Hyödyllisiä huwituksia luomi»
sen töistä. Roosin suomentama kirjaMintähden
ja seutähden, Wareliukseu Eno» opetuksia,
muutamia wäyäisiä kirjoja maanwiljelyksestä ja ta-
louden pidosta, ja mitä yksi eli toinen suomalainen
sanomalehti on näissä asioissa ilmi saattaunt, siinä
lienee kaikki, mitä luonnon asioissa on Suomenkie-
lellä kirjoitettu. Tässäki kohden ou siis suuri puu-
tos kirjallisuudessamme. Seutähden mielii Suo-
malainen kirjallisuuden Seura Wiipurissa, sitä myö-
ten kuin rahawarat myödyttäwät ja asiaan kykenewäi-
set oppineet maanmiehet sitä työllänsä auttamat,
Luonnon kirjan nimellä präuttiin toimittaa oppi-
kirjoja erinäisissä luonnon tiedon osissa. Ensimmäinen
osa tätä Luonnonkirjaa, Physikki F. Schödleriltä,
annetaan nyt tässä halullisten lukijain käsiin. Tämä
on ihan ensimmäinen kaikkien merkilliscmpieu physi-
killisteu ilmausten suomenkielinen selitys. Suomen
kieli on tässä ollut taiwutettawa asioihiu, joissa
sitä ei ole ollenkaan käytetty tätä ennen, ja arwat»
tawa on ei ainoastaan, että tämä, taiwuttamiuell
ou ollut työlästä, waau myös, että se ei ole woinut
kaikin paikoin onnistua mieltä myöten. Seutähden
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woipi moni kohta wielä olla lukijalleki työlästä ym-
märtää, waikka Kirjallisuuden Seuran erinomaisena
tarkoituksena ja huolena on ollut, saada kirjaa lie»
lensä puolesta kaikille Suomalaisille selkiätsi. Soi-
simme eriuomattain, että lukija löytäisi tämän yuo»
len menestyneen. Wähemmin huolettaisi meitä sittense epäwakaisuus kielen murteiden käytännössä ja kir.
joitus tawassa, jonka lukija ou hawaitsewa tässä

kirjassa, eli eriuomattain sen loppupuolella, yhdeksän,
nestä arkista altain. Kuinka tämmöinen wirhe, jo.
ka ei ole waikia wälttää, on kirjaan luikahtanut, tah-
domme tässä lyhykäisesti selittää. Herra Nahwaan»
kouluu Opettaja I. luuaiu oli Ruotsln kielestä suo-
meutanut Schödlerin kirjan ensimmäisen wielä wail-
tinaisen painoksen, joka oli Saksan kielestä Ruotsin
kieleen käännetty monessa kohden hywin wiallisesti.
Näin oli Herra luuaisenti suomalaiseen kääunökseeu
tullut waillinaisuutta ja wikoja sisällykseusä suhteen;
ja kielen suhteeu oli siinä wiatsi luettawa, että Herra
luuain oli liian yksipuolisesti käyttänyt kotiseutuusa
karjalaista kielen murretta, jonka kautta se oli pai-
koittaiu tullut Länsi-Suomalaisille ymmärtämättö-
mäksi. Tämän käännöksen ostettuansa Herra Ilmai-
selta, päätti Kirjallisuuden Seura sitä parannella ja
lisätä Schödlerin saksalaisen kirjan »viidennen pai»
uokseu mukaan, ja siinä käyttää yhteistä, kaikille Suo-
malaisille ymmärrettäwäci suomalaista kirjakieltä.
Mutta kuiu tämä parcmtelemineu, joka monien es-
teiden tähden on wiipynyt »vuosikausia, on sill'aitan
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ollut usiamman eli erinomattain wiiden eri miehen
huolena, joistakaksi o» karjalaista. Kaksi Sawolaista
ja yksi Pohjalainen; niin ei ole kaikki epäwakaisuus
tullut »vältetyksi. Vmme kuitenkaan luule tämän wä»
haisen epäwakaisuudeu millään muotoa estämän kirjan
ymmärtämistä. Olkoon kirjastamme monelle maan»
miehelle niin paljo hyötyä ja huwitusta, kuin siitä
moniaille on ollut waiwaa: uiiu on tämä waiwa run-
saasti palkittu. Viipurista l p. Maaliskuuta 1856

<»







lohdake
i.

Sanalla luonto ymmärretään milloin erinäisten
luotuin kappalten omituinen olennon laatu milloin
koko maailma, se on, yleensä kaikki, mitä aistimilla
woidaan hawaita.

Me tunnemme, mikä ihoomme koskee, me nä-
emme, mikä loitompaa eli likempäa silmiimme pis-
tää, me kuulemme monellaisia ääniä, me haistamme
kukkaisten hajuja ja maistamme erinäisten kappalten
omituisia makuja.

Aistimet owat siis oikiat wälinkäwiät hengen
ja luonnon wälillä: ainoastaan ne saattamat hen-
gelle tiedon siitä, mitä on erillään hänestä: ainoas-
taan niiden awulla tulee hän hawaitsemaan maa-
ilmaa.

Mahdotonta on hengelle aistimitta wähäkään
käsittää luontoa. Sokia, esimerkiksi, taitaa kyllä ko-
ettelemalla haamustella kappalten muotoa, mutta hä-
nellä ei ole minkäänlaista selkoa erinäisistä wäreis»
tä. Eikä ole se mahdollista selittämällcikään saada
häntä käsittämään niitä. Yhtä wähän woidaan sa-
nalla selittää wäriä knin ääntä eli makua.
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Jos siis henki tahtoo edistyä luonnon tuntemi-
sessa, niin hänen täutyy ennen kaikkea turwaida
aistimiin: hänen pitää ikäänkuin lähettämän nämät
palweliansa hänelle tuntemattomaan luonnon walta-
kuntaan, ja ainoastaan heidän sanomistansa ja il»
moituksistausa kokea päästä ymmärtämään luontoa.
Se ou turha työ ja menetetty waiwa, että jalompi-
kaan ihmishenki paljailla aatoksen monnilla pyrkii
päästäksensä luonnon olennon perille: hänen täytyy,
mitäkään toimittamatta, kääntyä aistilliseen huomait-
semiseen. Historia näyttää, että juuri ne, jotka ei-
wät ole huolineet näistä warmoista johdattajista,
enimmän owat kulkeneet erhetyksen teitä.

2.

Waikka se hawaitseminen, joka tapahtuu aisti»
millä, itsekseen on suuresta armosta, on se kuitenki
yksinänsä »vaillinainen luonnon tuntemiseen. Lapsilla
ja heikkopäisillä woipi olla monellaisia haamuelmia,
waan ei kumpanenkaan heistä woi kuin yksitellen ja
päällisin-puolin käsittää luonnossa ilmestywiä asioita,
sillä heiltä puuttuu harjoitettu henki, joka heidän
huomaamansa woisi selwittää, järjestää ja wertailla.

Luonnon asiain tarkka katseleminen sanotaan
tarkkaamiseksi (observation), ja tarkkaaminen, jol-
la on tieto tarkoituksena, sanotaan tutkimiseksi. Jos
jotakuta keinoa käytämme warten wasten tarkemmin
tutkiaksemme eli uudistaaksemme jotakuta huomaitse-
mna, niin tämn sanotaan koetteeksi (erperiment).
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Gi kaikki hawaitsemat yht'aikaa liikuta kaikkia
aistimiamme. Mitä me woimme yht'aikaa sekä sil-
millä nähdä että käsillä koskea, sanotaan kappa-
leeksi. Kiwet, ruohot ja eläimet owat siis kappa»
leita. Citä wastaan sanomme me ilmaukseksi (phe-
nomen) sitä hawaitsemaa, joka yhdellä ajalla aino-
astaan yhdelle aistimistamme ilmauutuu.

Lämmin, esimerkiksi, waikuttaa ainoastaan
ihoomme, walo ainoastaan silmiimme, ääni tör-
miimme; lämmin, walo ja ääni owat sentähden
luonnon ilmauksia

Kappaleet täyttämät awaruutta, ja owat siis so-
weliaat sen mittaamiseen ja wertailemiseen; ilmauk-
set täyttämät aikaa, ja jakamat tämän alullansa, ka-
toamisellansa ja palajamisellansa erinäisiin osiin.

Luonto hawaitacm siis kappaleissa ja ilmauk-
sissa.

H.

Katsellen tarkemmin kappaletta, näemme me,
ettei se aina näy yhdellä tawalla. Muutoksia siinä
on helppo hawaita. Milloin muuttuu sia, milloin
muoto (haamu), milloin wäri; sanalla sanoen, jo-
kaisessa kappaleessa nähdään ilmauksia (eli tapauksia)
toinen toistansa merkillisempiä. Mutta mikä on il-
mausten perustuksena— ja mistä tulemat nämcit
muutokset, joita on kappaleissa alinomaa nähtäwinä?
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Kokelaamme selittää tämä kysymys yksinkertai-
sella esimerkillä.

Minä otan kiwen, joka on maassa, ja kohotan
sen ylös ilmaan. Tässä muuttaa kiwi, silmin nähden,
paikkansa ja on samalla kertaa liikkeessä. Kiwi on
kappale, liike ilmaus.

Mikä oli lähin perustus eli syy tähän liilkeesen?
Se oli tässä kohdassa minnn oma tahtoni, minun oma
liikkeeni, joka kiwen ottamisella ja kohottamisella pa-
ni sen liikkeelle, ja saattoi sen muuttamaan paikkansa.

Mutta miten käypi, jos minä jätän kiwen omaan
maltaansa, awaten käteni ja poiswetäen sen kiwen
alta. Pysyykö kiwi paikallansa, johon käsi sen jättää?

Ei suinkaan se ei jää riippumaan eli häily-
mään ilmaan, waau putoaa järkiään, käden otettua
sen alta, alas maahan.

Tässä on meillä taas liike - ilmaus, joka ei ol-
lenkaan ole meidän tahdossa; sillä maikka me miten
soisimme ja tahtoisimme että kiwi, jätettynä omaan
maltaansa, pysyisi sillä paikalla, johon se jätetään,
niin se kuitenki putoaa maahan.

Kokemus opettaa, että se on yhdentekewä, kuin-
ka ylhäälle kiwi kohotetaan, sillä kaikki kappaleet
näyttäwät samanlaisissa tiloissa samat ilmaukset.

Tähän on sentahden malttamattomasti joku syy,
joka erinäisimmissäki kappaleissa samalla tawalla
waikuttaa putoamisen: syy, joka ei ollenkaan ole
ihmisen tahdossa, waan näkymättömästi yhdistettynä
jokaisten kappaleesen.'
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Sellainen ihmisen tahdosta wapaa syy ilmauk-
seen sanotaan woi maksi eli luonnouwoimaksi.
Niin esimerkiksi, sanotaan sitä woimaa, joka pide-
tään syynä putoamiseen, weto - eli painowoimaksi.

Kuin luonnossa on monellaisia erinäisiä ilma-
uksia, niin woisi luulta oleman saman werrau syitaki,
jotta waikuttawat ilmauksia; mutta se ei oletkaan
niin puolin. Tarkkaaminen näyttää nimittäin, että
sama woima on syynä moneen erinäiseen ilmaukseen.
Se on siis mahdollista, että ne alkuperäiset syyt eli
woimat, jotka waikuttawat kaikki ilmaukset ympäril-
lämme, owat kumultansa aiwan wähät.

Luontoa tutkiessa pitää meidän siis ensisti tar-
kata kappaleita ja niissä tapahtuwja ilmauksia. Sen
perästä meidän tulee tehdä tili niistä syistä eli woi-
Mistä, jotka näitä ilmauksia herättämät, Tämä tie-
to, jota tutkii ja selittelee luonnon asioita, sanotaan
Luonnon» tiedoksi.

5.

Katselkaamme nyt luontoa!
Tässä tarkoituksessa lähdemme me ulos kedolle

ja otamme tarkan waarin kaikesta, mitä aistimiam-
me kohtaa. Me hawaitsemme kohta monellaisia kap-
paleita ja ilmauksia. Kedot owat peitetyt ruohoilla
ja muilla kaswuilla, kummuilla seisoo metsä, täynnä
pensaita ja puita, ja s .i wieressä walkkyy, jokinot»
kossa, samaL'aikaa kuin pilwe! ylhäällä ilmassa kul-
kemat tietäusä. Lepoa ja rauhaa ei ole missään:
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lehdet ja oksat wapisewat ja sohisewat, aallot wyö-
rywät, ja joka suunnalla näemme me monenlaisia
elämiä liikkuman ja liehnwan.

Mikä kappalten, mikä ilmausten paljous! Mis-
tä on alettawa tutkintomme? Miten owat käsitet-
täwät erinäisten kappalten omaisuudet tässä kaik-
kien yhteisessä liikkeessä?

Se on totta: moninaisuus eksyttää— toiwo oi-
kialle tielle päästäksemme häwiää, ja me palajamme
kotiin wähittä ja tydyttämättömillä tiedoilla- Mut-
ta kuiuka paljo eikö ole meidän kodissammekin, niiden
neljän seinän sisällä, jossa me asumme, paremman
huomion ansaitsemaa. Uunista hohtawa lämmin, puun
häwiämiuen tulessa, kiehuman meden kuohuminen,
kaikki nämät omat ilmauksia, jotka alinomaa herät-
tämät huomiotamme. Mikä ihmeellinen eroitus eikö
ole niissä lasiloissaki, jotka löytywät meidän suojis-
samme: ikkunalasin läpitse me näemme kaikki meis-
tä ulompana olemat kappaleet muuttumattomina, sitä
mastaan näkymät meille silmälasien läpitse katso-
tut kappaleet paikastansa siirretyillä ja suurenne-
tuilla, ja peililasi näyttää meille oman tumamme.

Nämät omat, epäilemättä, asioita joita jokainen
tuntee ja tietää, ja jotka jokapäiwä tapahtumat:
mutta jos niihin rumetaan etsimään syitä ja perus-
tuksia, niin ne ei ole niinWn helpot löytää.

Meiltä ei siis puutu aineita ja kappaleita täs-
sä meidän tutkinnossamme, ja tulee ainoastaan näyt-
tää, miten meidän on alettawa, että woida koko-
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naan nähdä ja hallita tämä moninaisuus. Että
kerralla rmveta kaikkiin, on mahdoton!. Me otam-
me sentähden yhden toisensa perästä ja sowimme
seuraamaan wissiä järjestystä.

6.

Me näemme niinmuodoin, että meillä on tar-
wis jakaa koko Luonnon ° tiedon lawia ala. Tämä
jako antaupiki helposti itse Luonnon ° tiedon sisäl-
lyksestä, jos ei kaikkia kowiu tarkkaan eroiteta, sillä
luonnon waltakunnassa on yksi osa enemmän taikka
wähemmän yhdistettynä toiseen.

Mntta se on waikea osoittaa jakoa sille, joka ei
»vähääkään eli joka waan päällisin puolin tuntee
Luonnon ° tiedon sisällyksen, sillä itsekullakin woipi
olla sellvä yleinen ymmärrys ainoastaan niistä asi-
oista, jotka hän erittäinki tarkemmin tuntee.

Kuin me tässä kuitenki koemme jakaa tämän
suuren alustan eri osiinsa, niin se tapahtuu erino.
mättäin wiitataksemme sitä tietä, joka meillä on wa°
ellettawa.

Me olemme jo ennen nähneet, että luonto il»
mestyy kappaleissa ja ilmauksissa, ja Luonnon-
tieto jakautuu sentähden kahteen pääosaan: tietoon
kappaleista ja tietoon ilmauksista.

7.

Tieto kappaleista, kutsuttu myöski Luonnon-
historia, tekee, niiden kappalten mukaan, joista
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se puhelee, kolme osaa. Miten nämät osat tekeyty-
ivät, nähdään seuraawaisesta esimerkistä.

Minä walitsen niistä tuhansista kappaleista,
joita jokapaikassa meidän, ympärillämme löytyy, en-
siksi palaisen liitua, sitte palaisen rikkiä, merihiiltä,
tawallista sawea ja walkcaa sawea.

Se on tosi: nämät kappaleet owat keskenänsä
erilaisia, mutta tarkemmin tutkiessa nähdään niissä
se yhtäläisyys, että jokaisen kappaleen osat owat kes-
kenänsä yhdenlaisia.

Otetaan ja murretaan palainen liitua eli meri-
hiiltä muruiksi, niin näissä muruissa on sama liitu,
sama merihiili, sillä eroituksella waan, että palainen
on pienempi. Minä woin sentähden saada tietää
jokaisen sellaisen kappaleen erinäiset omaisuudet niin
hywin sen pienimmästäki osasta, kuin suurimmasta-
ki, wuoren kokoisesta ko'osta.

Näissä kappaleissa ei ole mitään osaa, joka
olisi erilainen toisen kanssa, sa sentähden me emme
woi sanoa, että joku osa on tarpeellisempi koko kap-
paleen oloon, kuin joku toinen, eli että yhdellä osalla
on toinen tarkoitus, toisella toinen. Pieuimmätki
liitumuruiset, jotka tarttumat minun sormihiui, owat
liitua yhtähywin kuin kokonaiset liitu-wuoret.

Niinmuodoin on kappaleita, joissa kaik-
ki osat owat yhdenlaiset, ja joissa ei woida
eroittaa erinäisiä tarkoituksia warten eri-
lailla muodosteltuja osia eli jäseniä. Sel»
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laiset kappaleet kntsu ta an Mineraaliksi, j a
tieto, joka niitä selittelee, on Mineralogia.

Mikä eroitus eikö nähdä katsellessa pnuta eli
pensasta taikka waan kukkaista, lehteä eli juurta.

Miten erilaiset eikö näissä ole erinäiset osat
sekä muodoltaan, että karmaltaan ja kowuudeltaan.
Se on helppo hawaita, että puun erilaisilla osilla
on erinäiset tarkoitukset, erinäiset toimitukset: ota
waan pois puulta juuret eli kuori eli lehdet, niin
näet että koko sen 010 on pian katoama. Paitsi sitä
me emme woi ensinkään jostakusta käsissämme ole-
masta puun osasta armata itse puun laatua, jos se
ei ole ennestään meille tuttu.

Mutta wielä mertillisempää on se, mitä me
tarkemmalla katselemisella hawaitsemme puun juurien,
kuoren ja lehtien sisässä. Sr,M'enuus»lasilla me nä-
emme, että niissä liikkuu mehuja, jotka nousemat
ja laskeumat, ja että nesteitä niistä höyryää ulos,
taikka niihin yhdistyy. Ainoastaan ulkoapäin kat-
sellessa me emme näe puissa, pensaissa ja oljissa
minkäänlaista liikettä, joka läksisi taikka syntyisi niis-
sä itsissään. Tuuli häilyttelee ja sujuttelee tam-
men oksia ja latwaa, mutta itsestään tammi ei woi
lehieäkään wawauttaa. Tuuli ja tylwäjä hajottele-
wat siemeniä maahan, mutta olki seisoo järkähtämättä
sillä paikallansa, jossa se alkoi juurtua.

Kappaleet, joiden osat omat sekä erilai-
sia että erinäisiin tarkoituksiin aiwottuja.
ja jotka itsestään, ilman ulkonaisetta syyt-

-1»
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ta, eiwät woi liikkua, kutsutaan kaswuilsi,
ja tieto näistä on kaswu-tieto (Botanik).

Mutta wielä niitä on paljo sellaisiaki kappalei-
ta, joissa, samoin kuin kaswuissa, erinäisillä osil-
la on eri muotonsa ja toimituksensa, waan
jotka kuitenki eroitaikse kaswuista siinä, että niillä
on wapaehtoinen ulkonainen liike, se on, ne
woiwat ei ainoastaan mnutella erinäisten jäsentensä
tilaa ja paikkaa, waan itsekki, mielensä mukaan, muut-
telchlaa paikasta toiseen. Tällaisia kappaleita sano-
taan eläimiksi eli eläw iski, ja tieto näistä on
Olain-tieto (Zoologia).

Kaikissa kappaleissa on niinmuodoin osat taikka
yhdenlaiset, niinkuin mineraaleissa, taikka erilaiset,
niinkuin kaswuissa ja eläimissä. Kaswuin ja eläin-
ten, erilaisia ja erinäisiin toimituksiin kelwollisia osia,
kutsutaan elimiksi eli jäseniksi, (organ). Kaikkein
elimien eli jäsenten yhteinen waikutus eläimessä eli
kaswussa sanotaan eloksi, elämäksi eli hengeksi.
Eläimet jakaswut owat sentähden elollisia, elä-
wiä, henkisiä kappaleita, mutta mineraalit elot-
tomia, ei elä wiä, hengettömiä.

8.

Tieto ilmauksista,joka toisinaan kutsutaan Luon»
non-Opiksi, woipi myöski jaettaa usiampaan
osaan. Koetus näyttää nimittäin, että luonnon il»
maukset owat kolmea eri lajia, kukin omilla tunto-
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merkeillänsä. Myös uämät ilmausten eri lajit se-
litetään paraiten yksinkertaisilla esimerkeillä.

Jos minä wasaralla lyön kelloa, niin minä kuu»
len äänen. Samoin knnluu äänen heläys, jos minä
sormellani Nykäsen jännitettyä kanteleen kieltä. My»
kywä lasi näyttää kaikki kappaleet suurentuneina, ja
samalla lasilla woidaan kerätä auringon säteet ko»
koon ja sytyttää mikä tulta ottawa kappale tahansa.
Jokaisessa kohotetussa ja omaan maltaansa jätetyssä
kappaleessa nähdään putoaminen. Jännitetty jousen
jänne panee, lauastuna, nuolen kiitämään (lentä-
mään). Wesi muuttuu kiehuissausa höyryksi, joka
taas jäähtyneenä muuttuu jälleeu medeksi.

Tässä on meillä monta erinäistä ilmausta:
ääni, suurentuminen, syttyminen, putoa-
minen, kiitäminen ja höyryäminen.

Waikka nämät ilmaukset keskellänsä owat san-
gen erinäisiä, niin niillä on kuitenki kaikilla se yh-
teinen tuntomerkki, että kaikki kappaleet, joissa nä-
mät ilmaukset hawaitaan, eli joiden kautta ne syn-
tymät, jäämät entiselle luonnollensa, se on, ne eiwät
muutu joiksikuiksi toisiksi ja kokonansa toisenlaisiksi
kappaleiksi.

Soima kello jakieli, suurentama ja sytyttämä lasi,
putoama kiwi ja kiidättäwä jänne, ne pysywät kaikki
muuttumattomina. Dksin wesiki, joka niinkuin jo on
sanottu, kiehuissausa muuttuu höyryksi, palajaa jääh-
tyueeuä entiseen tilaisuuteensa, ja waihettelee niin ai-
noastaan muotoansa, ei luontoansa eli omaisuuksiansa.
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Ilmauksta,jotka eiwät teewarsiuaista
muutosta kappaleissa, joiden kautta ne syn-
tymät, kutsutaan phyfikillifiksi ilmauksiksi,
ja tieto eli oppi niistä nimitetään Physikki.

Ne ilmaukset sitä wastaan, joita me nyt käym>
me katselemaan, näyttäiksewät tukkunaan toisin.

Jos otetaan ja poltetaan palaiuen hiiltä, puuta
taikka rikkiä, niin hiili, puu ja rikki häwiäwät lopeti
meidän silmistämme, ja muuttumat sellaiseen tilaisuu-
teen,, jossa ne owat kadottaneet kaikki entiset omaisuu,
teusa. Jos hiekkaa ja potaskaa sekaisin kauwemmin
ja -kowemmin kuumennetaan, niin ne sulamat lasiksi,
jossa tilaisuudessa se on mahdoton hiekkaa ja potas-
kaa tuntea. Wielä ihmeteltäwämpi on se muutos, joka
tapahtuu, jos rikkiä ja elämää hopeaa yhdessä kuumen«
netaan. Molemmat häwiäwät jakeltasen rikin ja waa-
lakan etäwän-hopean siaan syntyy punaneu Cinoberi.
Sellaisia esimerkkejä on tuhansittain, joissa ne kap,
paleet, joiden awulla ilmaukset synnytetään, koko-
naan muuttumat, ja entisten siaan ilmestyy toisia
kappaleita, toisilla omaisuuksilla.

Ilmauksia, jotka tekemät kokonaisen
eli marsin ai sen muutoksen niissä kappa-
leissa, joiden awulla ne synnytetään, kut-
sutaan Ehomiameli chemtallisiksi ilmauksiksi
ja tieto niistä on Ehemia.

Wihdoin löytyy wielä kolmas laji ilmauksia,
jotka sen suhteen että ne ainoastaan tapahtumat elä»
wissä kappaleissa, st on, kaswmssa ja eläimissä.
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kutsutaan elämän eli elo», ilmauksiksi. Sellai-
sia owat: kaswuiu ja eläinten kaswamiuen, erinäisten
nesteiden liike niiven sisässä, elatus--aineiden otta-
minen ja kuluttaminen elämän yläpitämiseksi j. n. e.

Tällaisia ilmauksia elämissä kappa-
leissa kutsutaan myös phyfiologian eli
physivlogiaUisiksi ilm auk sik si, ja tieto niis -

tä on Physiologia.
Jos me nyt kokoomme yhteen kaikki edeNäpäin

mainitut Luonnon-tiedon osat, niin me saamme seu-
raawaifen näkö-alan-

L. TietoTieto ilmauksista kappaleista
3. 4. 5. 6. !!

elä-
wissä

kappa-
leissa.

joiden osat joiden osat joiden osatl!, MMI- muu-
tok-
sella

kappa-
leissa

tok- owat yh» owat eri- owat eri-
setta denlaiset laiset koko- laiset koko-

!kappa
> lcissa

kokonais- naistensa naistensa
tensa kanssa, ja kanssa, ja

kanssa, ilman wa» joilla on
pae>)toissa wapachtoi-

liiketta. ' nen liike. ,

M^Votanikki>oologia.^Phy-
sikti

Che-
mia.

Physi-
ologia

9.

- Se ei ote yhtäkaikki, missä järjestyksessä Luon-
non-tiedon erinäisiä haaroja rumetaan wiljelemään.
Ijällisemmälle näyttää se olewau soweliain, ensiksi
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tulla tuntemaan tawallisimmat, ÄlMein jokaisessa
kappaleessa hawaittawat ilmaukset ja niiden la'it.
Warmistuneemmalle ymmärrykselle se on sekä hel-
pompi että huwittawampi, ensin katsella lawiaMpia
alueita ja tawallisia totuuksia, kuin liehua monien
yksityisten kappalten ja ilmausten wäsyttäwässä kat-
selemisessa. Sentähdeu alkakoon ijällisempien ope-
tus Physikistä ja Astronomiasta (Tähti-
tiedosta), jonka jälestä seuratkoon Ch emi a, yn-
nä Mineralogian kanssa. Nämät neljä tieto-
kuntaa antamat myös ikään kuin awaimen sywempään
kaswuin ja eläinten tuntemiseen. Sentähden seuraa-
wat nyt soweliaasti Votanikki ja Zoologia, joi-
denka ohessa Physiologia tawallisesti opetetaan,
jos sitä ei tahdota erikseen perijuurin opettaa.

Tämä järjestys tulee seurattawaksi tässä Luon-
nonkirjassa, niin että jokainen edellinen osa on enem-
män taikka wähemmän johdakkeena seuraawaiseen
osaan-

Toinen järjestys on kuitenki malttamattomasti
tarpeellinen, jos jo aikaisemmin tahdotaan nuorukai-
sia johdattaa luonnon tuntemiseen. Lapsi käsittää
helpommin ja tarkemmin kappalten muodon ja muut
niiden tuntomerkit, kuin ne woimat ja la'it, jotka
owat ilmausten perustuksina, ja joista usiasti ai°
noastaan suurella työllä selwempi tolkku hänen pääs-
sänsä woidaan saada itämään ja juurtumaan.

Lasten kanssa tehtäköön sentähden ensin hiljal-
leen lawiampi waellus Eläin-kunnassa, jossa liia»



tenti koppa-madot ja 'muut pienet itikat owat kehoit-
tawin ja rikkain aine, sillä niitä on'jokapaikassa
yltäkyllin. »ttu

Sitte wietäköön he, tarkkaamisessa ja älyämi»
sessä näin warmistuneina sekä jo enemmän ijästy»
neinä, Kaswu - kunnan kautta, Mineraalien keskelle.

Wasta wiidentoista wuotisina he woiwat suu-
remmalla edulla rumeta oppimaan Physikkiä.

Mutta kukin johdattaja walitkoon kuitenki oman
tiensä— sen tien, jonka hän itse parahin tietää ja
joka, hänen kokemuksensa ja mielensä mukaan, on
kelwollisin oppilaisissa herättämään suurinta ja py°
sywäisinta halua tähän tärkiään asiaan.

Sitte wiewät kaikki tiet asian perille, ja
joka tahtoo perille päästä, se ei saa tietä
wäijyä.

15
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Physilli.
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s l.

Physikki on tieto eli oppi niistä luonnon il-
mauksista, joita ei seuraa mikään »varsinainen
muutos niissä kappaleissa, joissa ne hawaitaan
cli joiden awulla ne syntymät.

Kiwen putoaminen, kellon heläjäminen, lasilla
waikutettn suurentuminen owat sellaisia ilmauksia;
sillä näiden synnyttämiseksi käytetyt kappaleet py>
sywät muuttumattomina. Samoin ei tee lasin lapit-
se menewä walokaan mitään muutosta itse lasissa,
ja lämmin muuttaa kappalten tilaisuuden ainoas-
taan niin kauwaksi aikaa kuin se heissä »vaikuttaa.

Että eroittaa, mitkä owat pl»sikillisia ilmauksia,
mitkä muita, on ainoastaan silloin »vähän waikia,
kuin ne ilmestywät yhtaikaa.

Lämmin, joka lewiää hiilen palaissa, on physi-
tiilinen ilmaus, kuin sitä-wastacm muutos, jota
hiilessä tapahtuu, on chemialliiM ilmaus.

s 2.

Ihminen tulee jo hamasta lapsuudesta, käsin
koskemalla ja wielä selwemmin ruumiinsa liikkeellä
paikasta toiseen, hawaitsemaan, että ne ulkona hä-
nestä olemat kappaleet owat »vieretysten, se on, hän
tulee niin haamuclemaan ulottuwnisuutta eli
etäisyyttä.

Se ei ole näkö yksinänsä, joka hänen saattaa
hawaitsemaan tätä. Lapsi tawoittelee niin hywin
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etempänä kuin likempänä olemia kappaleita. Soki-
ana syntynyt, joka wasta ijällisempänä saapi nä-
könsä, ei moi järkiään, näkönsä saatua, ollenkaan
arwata kappalten etäisyyttä. Hänestä näyttämät
kaikki kappaleet olewan yhtä-etäällä ja hän ei woi
niiden suuruuttakaan eroittaa. Hän tulee wasta
liikkuissansa ja koskeissanfa muihiu kappaleihin tun-
temaan sekä niiden etäisyyden että suuruuden. Gttä
me tuitenti silmänä, yksinänsäki woimme arwata kap-
palten etäisyyden ja suuruuden, se tulee siitä, että
me olemme nuoruudesta saakka tottuneet niitä mo-
lemmilla aistimilla tarkkaamaan.

s 3.
Koetus opettaa, että ulottuwaisuus woipi erot-

ta kolmelle haaralle eli suunnalle, jotka owat kor-
keus, leweys ja pituus.

Mikä näille kolmelle suunnalle ajatellaan ulot-
tuwan on awaruus. Koska me woimme ajatella
kuukin suunnan ulottuman äärettömän kauwas, niin
ymmärretään sanalla awaruus myös koko se ym-
pärillämme olema äärettömyys, jonka me tawallisesti
nimitämme maailman eli taiwaan ääretön
awaruus. Mutta se on meille helpompi ajatella joku
rajoihin suljettu amaruudeu osa, hun tämä ääretön.

s 4-
Mikä awaruutta täyttää, on aine. Jos kaikki

awaruus olisi ainetta täynnä, niin tämä olisi yhtä
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ääretön, ja awaruuten ja aineen »välillä ei olisi un-
takaan eroitusta; unitta se ei ole niin. Ainetta on
ainoastaan erinäisissä awarmiden paikoissa; se on
aina suljettuna rajoihin. Rajoitettu äärellinen aine
kutsutaan kappaleeksi.

Maa ja muut taiwaau awaruudessa olewat kap-
paleet owat sellaisia awaruutta täyttämiä ja rajoihin
suljettuja aineen osia taikka kappaleita. Näiden Mot-
tuwaisuus awaruuden rinnalla, aiwan wähäineu.

s 5.
.Että aine täyttää awaruutta, sen ilmoittaa

meille kappalten läpikä y m ä t t ömyys (l äpila s ke-
mattomuus, tiheys) (ogenomtränglighet). Sa-
massa awaruuden paikassa, jossa maa on, ei woi
jokn muu tai waan kappale olla, ja samoin näyttää
jokapäiwäiuen koetus, että siinä paikassa, jossa muo-
ri, wesi, eläin eli pnu on, ei woi joku toinen kappale
olla. Ne esteet, jotka meitä pian kohtaawat kulkeis-
samme suoraan yhtääNe pain, eiwät siis ole mitkään
muut kuiu meidän tiellämme olewien kappalten läpi-
käymättömyys, (läpilaskemattomuus, tiheys).

Z «.

Ilma täyttää myöski awaruutta, ollen läpikäy-
mätön, jonka-tähden se luetaan aineen osaksi, se on,
kappaleeksi. Tämä waatii toteuttamista. Jos mi-
nä wajotan juomalasin alas-suin meteen, niin ci
täydy se medellä pohjaa myöden, upotettakoon se
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kuinka sywälle hymänsä. Syy tähän on se, että la-
sissa olewa ilma on läpikäymätöin, jonka tähden wesi
ei pääse sen siaan. Että sukelluskellolla woidaan las-
teuda meren pohjaan, sen tekee osittain sen kelloon sul-
jetun ilman läpikäymättömyys.

Tawallisessa puheessa sanomme me tyhjäksi
astiaa, joka kuitenkaan ei ole tyhjä, waan täynnä
ainetta, nimittäin ilmaa, ja ainoastaan ilman pois
ajettua astiasta woimme me sen täyttää jollakulla
muulla aineella, esimerkiksi, medellä.

s 7.

Ei kaikki aineen osat, se on, ei kaikki kappaleet
ole meille yhtä suurena haittana liikkuissamme, waan
tässä kohden tawataan suuri eroitus. Sellaiset kap-
paleet, joita sanotaan komiksi, owat waikeammat
pakoittaa paikoiltansa, kuin ne, jotka owat weteliä
(flytande). Ilmallisistä kappaleista tuskin tun-
nemme me minkäänlaista wastusta liikkeellemme:
ne owat itsestään sangen irrallisia.

Aineella on siis, kolme erinäistä muotoa eli
laisnutta, nimittäin: kowa, wetelä ja ilm allin en,
joita me perästäpäin aimomme tarkemmin tutkia.

s 8.
Jos me ajattelemme aineen sillansa, kuin me

sitä olemme edeltäpäin kuwaillect, niin siinä ei ole
itsessään minkäänlaista perustusta muutoksiin. Niin
ajateltuna se pysyisi aina itse-laisenansa, samalla
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paikalla, samas'a tilaisuudessa, ja olisi niinmuodoin
ihan muuttumatoin ja järkähtämätön,, eikä wetäisi
meidän huomiotamme niihin siinä kohtaamiin ilma»
uksiin. Tämä aineen paikallansa pysyminen nimite»
tään ja ymmärretään sanalla pysywäisyys, järk-
kymättömyys, wcrktaisuus (tröghet). Jokai-
nen ilmaus on sentähden tämän pysywäisyyden woit-
tamiuen jonkun syyn kautta.

s 9.

Syyt aineessa tapahtumiin ilmauksiin kutsutaan
woimik si. Me taidamme kahdella tawalla knwailla
aineen ja moiman wälillä oleman keskuuden. Taik-
ka me ajattelemme moiman ulkona aineesta, ikään
luin jotakin aineesta erillään olemaa ja siihen wai-
knttawaa ehkä samalla tawalla, kuin me kuivailem-
me Jumalan maailman Luojana ja Hallitsiana;
taikka omat aine ja woima eroittamattomia, niinkuin
henki ja ruumis, elinaikana, elämässä kappa-
leessa.

Tällaiset yleiset katselmukset ja armelot omat
tuitenki sitä sekawammat ja epäwakaisemmat, mitä
wähemmän me tunnemme niitä kappaleita ja il»
mauksia, jotka omat pantawat niille perustukseksi. Se
on siis asian mukaan, että wasta sitten, kuin on tultu
tuntemaan erinäisiä luonnon ilmauksia, katsella nii-
den yhteisiä syitä ja lakija, ja niin kokea hank-
kia .niille yksinkertaista ja soweliasta yleistä katsel-
musta.
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Kappalten yhteiset omaisuudet.
s «o.

Kappalten yhteiset omaisuudet owat: l) awa-
ruutta tayttäwäisyys, 2) läpikäymättö-
myys, 3) pysyw ci isyys, 4) jakautumatsuu s,
2) reikä isyys (porositet), ti) rutistu maisuus,
7) kimmoisuus (elastillisuus), 8) leweyty-
m ai syys.

Kappaleita katsellessamme hawaitsemme me niis-
sä paljo tuntomerkkejä eli omaisuuksia. Toiset näistä
omaisuuksista löytywät ainoastaan muutamassa eli
Muutamissa, maan ei kaikissa kappaleissa, niitä sa»
nolaan erinäisiksi eli eri kappalten omitui-
siksi omaisuuksiksi, esimerkiksi, kappaleen wäri eli
haamu. Toiset taas löytywät kaikissa kappaleissa,
ja kutsutaan sentähden kappalten yhteisiksi
omaisuuksiksi. Niitä ei ole usiampaa kuin kah-
deksan edellä mainittua.

Awaruutta tayttäwäisyys, ja läpikäy»
mättömyys, jotka erinomattain kuwailewat aineen
luontoa, kutsutaan sentähden myös aineen marsi-
na: siksi omaisuuksiksi.

, Meidän tulee nyt, ennen kuin rupiamme puhu-
maan phrMillisistä ilmauksista, tarkemmin tutkia
kappalten wiisi seuranwaista omaisuutta, l) jakauw'
maisuus, 2) reitaisyys, 3) rutistuwaisnus, 4) kim-
moisuus, 5) lemeytymäisyys.
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Jokainen kappale woidaan soweliailla keinoilla
helposti jakaa moneen pienempään osaan. Kiwet ja
hedelmät jauhetaan tomuksi; wiilaamisetla muuttumat
mitallit wiilajauhoksi, ja »vasaralla takoen ohmviksi
lewyiksi taikka pitkiksi, hiuskarwaa hienommiksi lan-
goiksi. Astiassa otewa wesi woidaan jakaa pisaroi»
hin, ja jokainen pisare woidaan sudilla hajottaa
suuremmalle pinnalle. Pinta kuiwaa, wähän ajan
kuluttua, ja sen kautta muuttumat pisareet silmälle
tukkunaan näkymättömiksi osiksi.

lakautuwaisuus on siis kappalten yhteinen omai-
suus, ja jako saadaan aitoin taikka sopimilla työha-
luilla, jolloin se kutsutaan mechanilliseksi, taikka
luonnon monnilla, jolloin se sanotaan physikilli-
seksi.

Kuinka ihmeellisesti suuri kappalten jakautu-
waisuus o», nähdään seuraawaisesta esimerkistä.
Tässä sulkuin mätiin suljettu wiiwa (-) on se pi-
tuuden mitta, jota kutsutaan millimeteriksi.

Silkkimato kehrää suortuwia, joita pitää panna
sata wieretysteu, jos mieli saada millimeterin lewyi-
nen nauha, Mutta mitalleista ollaan wenytetty niin
hienoja suortuwia, että niitä tarwitaan 140 silkki°
suortuman paksuiseksi langaksi, ja että niitä sopii
!20U wieretysten millimeterin pituudelle.

Physikillisellä keinolla woidaan kappaleet jakaa
wielä pienempiin osiin. Jos esimerkiksi suola mu»

2'
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ruinen liotetaan wesilasissa, niin jokaisessa pieniin-
mässäki pisareessa on osa tästä suolasta.

Mutta olkoot kuinka lopen pienet tahansa ne
osat, joihin aine, niinkuin olemme nähneet, woipi
jakautua; näyttää kuiteuki suuri joukko ilmauksia
selwästi todistaman, ett'ei jako, marsinkaan niillä
keinoilla, joita nykyjään tunnemme, woi tapahtua
loppumattomunteen.

Me arwelemme siis että jokainen kappale on
yhteen kyhätty lukemattomista, sangen pikkaraisista
osista, joita me nimitämme nimellä atomit.

Suurennuslaseja on sellaisiaki, jotka suurenta-
mat 120(1 eli 1600 kertaa; mutta jokaiuen sellainen
pikkarainen osa eli atomi pitää olla wielä pienempi
kuin kappale, joka semmoisella suurennuslasilla tus-
kin woidaan nähdä.

Jos me pysymme tässä katselmus-tawassa, se
ou, jos me ajattelemme kappalten oleman kokoonpan-
tuin jakamattoman ja näkymättömän pienistä aineen
osista (atomeista), niin siitä seuraa, että jokaisen kap-
paleen massa (s, o. aineen paljous, koko, tukku)
tulee ainoastaan samassa kappaleessa olemien ato-
mein paljoudesta, ja että' kappaleen omaisuudet tu-
lemat sekä atomein laadusta että niiden keskinäises-
tä järjestyksestä.

s 12.

Ne pienet reiät, joista hiki nousee pintaan,
omat nimeltä hikireiät eli Gretan kielellä porit.
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Sentähden sanotaan kaikkia kappaleita, joihin ilma
eli wesi woipi helposti tunkeida, reikäisiksi eli
perillisiksi; ja kuin tämä on laita melkein kaik-
kein kappalten kanssa, niin reikäisyyski (eli po-
rillisuus, porositeetti) pidetään kappalten yhtei-
senä omaisuutena. Sangen reikäisiä owat esimerkiksi
wamppu, leipä ja hiili, sillä niissä näkymät selli-
asti niiden monet ja suuret reiät.

Toisissa kappaleissa hawaitaan reikäisyys was-
ta erinäisissä tilaisuuksissa. Jos esimerkiksi teh-
dään onsia palloja raudasta, kullasta, taikka muus-
ta tihiästä mitallista, ja ne pannaan, täytettyinä
medellä ja tarkkaan suljettuina, raskaan painon alle,
niin wesi tunkeikse ulos hienoina pisareina mitalleissa
olemista reiistä. ~

Lasi ja moniaat muut kappaleet eiwät ollenkaan
laske wettä eli ilmaa menemään läpitsensä. Waikka
monta seikkaa näyttää todistaman, että näissäki on
pieniä wälyksiä, niin ei kuitenkaan ole tawallista
sanoa muita reikäisiksi kuin niitä, jotka tawallisissa
tiloissa näyttämät mainitut omaisuudet.

s 13.

Että rutistuwaisuuski on luettawa kap'
palten yhteiseksi omaisuudeksi, seuraa ennen sanotus'
ta; sillä kuin kappaleen massassa (ko'ossa, tukussa)
on »välyksiä, niin sen pitää rutistuaki, jos sen ru-
tistumiseksi käytetään tarpeen suuri woima.
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Tähän asti wielä ei olla löydetty minkäänlaista
kappaletta, joka painamalla ei olisi saatu mahtumaan
pienempään tilaan taikka rutistumaan.

Arwattawasti tulee jokainen kappale sen tihi-
ämmäksi, min suuremmalla »voimalla sitä rutistetaan;
ja jos rutistuswoimaa edelleen lisätään, lisäypi sa?
mateu se woima, jolla kappale rutistusta wastustaa,

Ilma on epäilemättä se kappale, joka enem-
män kaikkia muita woipi rutistua, Mutta wesi ja
muut wetelät kappaleet rutistuwat aiwan »vähäises-
sä määrässä, Jos esimerkiksi kanuunaan e!i tykkiitl
jonka laidat olisiwat 3.n tuuman paksuiset, pantaisi 20

kubikkituumaa (kuutiotuumaa) wettn, ja sitä tahdottaisi
rutistaa mahtumaan 19 kubitkituumau awarnuteen,
niin kanuuua hajoaisi, euyen kuin se saataisi toimeen.

Sangen reikäiset kappaleet woiwat luonnollises-
ti rutistua joksiki paljo; mutta mitallitki mahtu-
mat, taottuiua, pienempään tilaan, ja lafiki woi-
pi mähäisen rutistua, josta arwataau sen ,sisässä
olewau reikiä, waikka silmälle näkyulättömiä.

s <^.

Jos kappale jonkun ulkouaiseu wäkiwällau kaur-
ta rutistetaan, niin se ponnistaa wastaan ja sen
pienet osat pyrkiwät ja, wäkimallan lakattua, wetäy-
tywätki paikoillensa. Tämä omaisuus kutsutaan kim-
moisuudeksi eli elastillisuudeksi, ja sellaisia
kappaleita, joissa se lamataan, sanotaan elas til-
li siksi (kimpoawaisiksi).
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Tämä omaisuus löytyy kuiteuki kappaleissa hy«
win epätasaisessa määrässä. Ilma esimerkiksi, wait»
ka miten kowaau rutistettuna, lewenee, painosta pääs-
tyänsä, entiseen awaruuteensa. Ilma on seutähden
täydellisesti elastillinen.

Sangen elastilliset owat seuraawaiset kappaleet:
kautschukki', höyhenet, hiukset, walaskalan luut, mo°
«et puut ja mitallit, erinomaltain teräs.

Muutamissa kappaleissa, niinkuin esimerkiksi
medessä, sawessa ja muissa, tuskin woidaan ollen»
kaau hawaita clastillisuutta, ja niitä sanotaan sen-
tähden toisten rinnalla ei-elas tiilisiksi.

Jos elfenbeiuistä s, o- elehwantin (norsun)
hammasluusta tehty pallo hiljalleen lasketaan kynt-
tilän noella tahratulle marmotilewylle, niin palloon
ei tule kuin aiwan »vähäinen musta pilkka. Mutta
jos pallo pudotetaan ylemmältä, niin siihen ilmes-
tyy sitä suurempi ymmyrkäinen musta pilkka, mitä
ylemmältä pallo on laskettu putoamaan.

Tämä todistaa, että pallo, pudoteösausa lewyl-
le, litistyy, mutta samassa elastillisuuteusa (kim-
moisuutensa) tähden, taas wetäikse entiseen muotoon-
sa. Jousien ja muiden manhanaikuisteu
waikulukset tulemat kappalten elastillisuudesta.

s 15.

Kappalten leweytywäisyydellä ymmärre-
tään sitä niiden omaisuutta, että ne lämmitettyinä
waatiwat suurempaa lilaa.
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Tässä woifi luulla, että se awaruus, minkä
kappale täyttää, tulee sen suuremmaksi, mitä enem-
män kappaletta lämmitetään; mutta se ei oletkaan
laita monen kappaleen kanssa, sillä moniani, niin-
kuin puu, öljy j. m. m., häwiäwät tulessa, ja toi»
set taas, niiukuin mitallit, maatuvat, päästäksensä
suurimpaan leweyteensä eli nwaruuteensa, suurem-
paa kuumuutta, kuin me woimmekaau matkaan saat-
taa.

Selkeimmin ja woimakkaimmin näyttäikse siis
leweytywäisyys niissä kappaleissa, jotka eiwät hä-
wiä suurimmassakann kuumuudessa, niinknin on
laita wedeu ja ilman kanssa.

Yksi kubikkijalka wettä, uiin kowin kuumenuet-
tuua, että se peräti muuttuu höyryksi, täyttää 1500
kubikkijalan awaruuden.

Physikillisten ilmausten jako.
s i6.

Kuin physikilliset ilmaukset owat uiiu mouet ja
monellaiset, on, paremman selkeyden wuoksi, tarpeel-
linen jakaa ne usiampiin eri joukkoihin. Näiden
warsiuaiset tunnusmerkit woidaan luonnollisesti was-
ta sitten perilleen ymmärtää, kuin on tultu tunte-
maan ne eri ilmaukset, jotka näihin eri joukkoihin
kuulumat; ja sentähden tässä ainoastaan lyhykäi-
sesti osoitetaan lunki erijoukou sisällystä.
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Ensimmäiseen joukkoon kuulumat ne ilmaukset,
joihin on syynä keskinäinen weto aineen pienimpien
osien taikka atomien wälillä.

Toiseen joukkoon luetaan sellaiset ilmaukset,
joiden olemus on omituisessa liikkeessä jota kutsu-
taan wapajamiseksi eli aaltoilemiseksi (un-
dulatio).

Kolmas joukko sisältää monet sellaiset ilmaukset,
joiden perustuksina pidetään wirtaamiset, joista
enemmän paikallansa puhutaan.
Selkiämmästi nähdään tämä sturaawaisesta taulusta

1-nen Joukko. 2-nen Joukko. 3°mas Joukko.

Wetoilmaukset. Wapajamiset. Wirtaamiset.
l.Ääui.1. Kestäminen

(kohesioni). >

2. Tasauaino ja
liike.

l. Glektrici-
teetti.

2. Lämmin. 2. Magnetis»
mi.

3. Paino. 3. Walo.

1. Weto - Ilmaukset.
§ «7.

Aineen pienimmät osat kaikki wetäwät keste»
uänsa toisiansa. Tämä osissa olema woima ilmes»
tyy tuitenki kolmella sangen eri-tawalla.
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Vksi wedon lagtu on se, koska ainoastaan ne
aineen atomit, Dtka koskewat toisihinsa, wetäwät toi»
siansa, niin että ne, kowemmasti eli löyhemmästi toi-
sihinsa tarttuneina, pysywät ja kestämät kiini toisis-
sansa. Tämä weto kutsutaan sentähden kestämi-
seksi, ko'ossa - pysymiseksi, tiini > riippumi-
seksi, eli latiuaisella sanalla kohesioniksi.

Toisellainen on se weto, joka ilmaupi toisihinsa
ei koskemien, wieläpä pitemmäuti matkan päässä
toisistansa olemien atomien wälillä, niin että ne
pyrkiwät likenemään toisiansa, Tämä weto sanotaan
painoksi (gravitationi).

Kolmas wedon laji, joka kutsutaan chemial»
liseksi wedoksi eli heimolaisuudeksi, näyt-
taitse niin, että ne toisihinsa wedetyt ja yhdistyneet
aineen osat saamat tukkunaan toiset omaisuudet, jonka
tähden nämät ilmaukset eiwät tule Physikissä tutkitta-
waksi, koska ne, niinkuin jo ennen on sanottu, kuuluwat
eri-osaan Luonnontiedosta, nimittäin Chemiaan.

1) Kestäminen (kohesioni).
s .8.

Jos me koemme toisistansa eroittaa jonkun kap-
paleen osia, niin siinä kohtaa sunrempi tai pienempi
wastus. Että kappaleen osat nlun, wahwemmasti eli
löyhemmästi,owat liitetyt toisihinsa eimätkä hajoa, sen
anvelemme me tulewan erinäisestä wetowoiman lajis-
ta, jonka me kutsumme, niinkuin jo sanottu on, kohe»
sionitsi (kestämiseksi, ko'ossa pysymiseksi).
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Tarkemmin katsellessa me näemme tällä moi-
malla olewan sen omituisen omaisuuden, että se wai-
kutiaa ainoastaan mittaamattoman wähäisen
matkan päästä.

Jos katkaistaan puu, mitalli eli lasipalainen,
niin kestäminen (ko'ossa pysyminen) erinneiden osien
wälillä häwiää katketessa eikä palaja, maikka lii-
toksia miten sommiteltaisi.

Ainoastaan niissä kappaleissa, joiden osat owat
sangen irrallisia, niinkuin metelissä kappaleissa, moi»
daan erinneet osat saada niin lähelle toisiansa että
ne jälleen tarttumat toisihinsa.

Se woima. joka kappalten osat pitää kiini toi-
sissansa, tottelee lämmintä, »iin että se on sen hei-
kompi, mitä suurempi lämmin on.

Jos kaikki se aine, josta maa on luotu, olisi pa-
ria tuhatta kertaa lämpimämpi kiehumaa wettä, niin
kohesioni häwiäisi peräti aineen osien wälillä. Mutta
jos sitä-mastaan maan lämmin olisi moniaita tu-
hansia kertoja heikompi kuin se nyt on, niin aineen
osat kestäisiwät kiini toisissansa niin lujasti, ettei ne
millään wnkiwallalla taidettaisi eroittaa.

Toisin on kestämisen laita maan päällä tawal-
lisesti olemassa lämpimässä. Me tapaamme kap-
paleita, joiden osia ainoastaan suurella waiwalla
ja työllä saadaan eroamaan toisistansa, ja sellaisia
kappaleita kutsutaan komiksi; toisissa taas osat
eroamat sangen helposti, ja näitä sanotaan mete-
li) iksi. Wihdoin on sellaisiaki kappaleita, joissa

3
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osat eroamat lämpimän »vaikutuksesta miu hajalleen,
että kestäminen niiden wälillä näyttää peräti hä-
winneeksi. Näitä kappaleita kutsutaan ilmanmuo»
toisiksi, ilmallisiksi, cli wieraalla sanalla, ga-
siksi.

s <9.

Paitsi lämpimää waikuttaa>testämisen enentä-
miseksi eli »vähentämiseksi myös osien järjestys. Puu-
ta on, niinkuin tunnetaan, helpompi saada halki kuin
poikki, ja »valettu rauta (räkky-rauta) on hapraampi
tuin taottu.

Lanseet, sellaiset kuin- kowa, hapras, sitkiä,
notkia, »viruma, pehmiä, sakea, wetelä, jotka merkit-
semät heikompaa eli wahwempaa kestämisen »voimaa,
eiwät siis tarwitse enempää selitystä.

Se on monessa kohden sangen tarpeellista tun-
tea ja keskenänsä werrata eri kappalten kestämät
syyttä. Tämä »vertaaminen tapahtuu näin: yhtä-
pitkiin ja yhtäpaksuisiin eri kappaleihin ripustetaan
niin raskaita painoja, että ne katkiawat. Kestä-
wäisyys näissä kappaleissa on luonnollisesti sen
suurempi, mitä enempi painoa tarwitaan saadaksen-
sa niitä katkiamaan.

Jos esimerkiksi yhden millimeterin paksuista
rautalankaa tahdotaan saada katkiamaan, niin siihen
tarwitaan 120 naulan paino. Samanpaksuiset lan-
gat senraawaisista aineista tar»vitse»vat seuramvaisia
painoja, nimittäin: kankirauta 90 naulaa, teräs
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00—80 naul., walettu rauta 28 naul., messinki
lanka 60-120 naul., waskilauka (kuparilanka) 42
naul., lasipilli eli lasilanka 5 naul., lyijylanka
naulaa.

s 2^).

Siinä woimassa, joka on kestäwäisyydeu pe-
rustuksena, nähdään wielä se erinomainen omaisuus,
että se aina kokee mäkinaisen lain jälkeen järjestää
aineen pieniä osia (atomia) wierekkäin, niin että
niistä tekeytyy kappaleita, joiden rajoina on suu-
rempi eli pienempi luku tasapintoja, syrjiä ja kulmia.
Näin tekeytyneitä kappaleita kutsutaan kristalliksi
(rakeiksi). Semmoisia omat esimerkiksi suolan ja
yskäsokurin rakeet.

Monet syyt ja liiateuti muutamat toiset luon-
non »voimat omat kuiteuti haittana kristallein iskey-
tymiselle, ja me tulemme wasta jälestäpäin peril-
leen ymmärtämään millä ehdoilla ja missä tiloissa
kristallit woiwat esteettä tekeytyä.

s 2!.
Jos kaksi sileää lnvyä, esimerkiksi lasista eli mi-

tallista pannaan päälletysten, niin ne tiinnitäiwät
toinen toiseensa niin lujasti, että päällimäistä ko-
hottaissa toinen alimainenki kohoaa ylös ilmaan.

Yleiseen ope-ttaa koetus, että kaksi toinen toi-
seensa sattumaa (koskemaa) kappaletta jäämät, mikä
lujemmin mikä löyhemmin kiini toinen toiseensa. Syy
tähän woidaan selittää näin: kappaleen pinnassa
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olewat atomit wetäwät luoksensa toisen kappaleen pin»
nassa olewia atomia. Mitä enemmän näitä atomia
toisihinsa sattun, sen suurempi on weto koko kappal-
ten wälillä. Kaksi palloa, jotka ainoastaan yhdessä
pisteessä (kohdassa) woiwat sattua toinen toiseensa,
eiwät sentähden näytä paljo minkäänlaista wetoa;
mutta kaksi lewyä sitä-wastaan kiinnitäiwät sen lu»
jemmasti toinen toiseensa mitä suuremmat ja sile-
ämmät heidän pintansa owat. '

Weto kahden erinäisen kappaleen pintojen wä-
lillä kutsutaan tartuuta - »voimaksi, (kiinni-
tarttumiseksi, ad h e sivuiksi), ja waikuttaa hy-
win »vähäisen matkan päässä. Muutoin se tapah-
tuu sekä komien että »vetelien ja ilmallisien kappalten
wälillä, ja liiatenki tarttuu (kiinnitaikse) ilma san»
geu lujasti kowiin kappaleihin. Wetelien kappalten
tarttuminen (kiinnitniminen) kowiin kappaleihin kut-
sutaan kastumiseksi.

s 22.

Sitä-wastaan st on sangen merkillistä, että
monet wetelät aineet eiwät tartu eikä kowiin eikä
muihin weteliin kappaleihin.

Jos esimerkiksi lasipilli pistetään weteen eli
öljyyn, niin siihen tarttuu aina joku osa näistä ues»
teistä, mutta niin ei tapahdu, jos pilli pistetään elä-
wään-hopcaan. Jos pilli, ennen kuin se weteen piste-
tään, woidetaan raswalla, niin se sitte ei kastu »vähä-
kään wedessä, sillä öljy ja »vesi eiwät yhdisty. Tästä
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me woimme siis päättää, että öljyn ja weden, lasin
ja eläwäu-hopean pienien osien wälillä ei ole wahää-
kään wetoa, mntta pikemmin »vierastaminen, ja tä-
mä pidetään erinäisenä luonnon woimana: wieras-
tus'woimaua (repulsioniua). Mntta jos kui»
tenti ajattelisimme kestämisen eli kohestonin weden
ja öljyn atomien wälillä olewan paljoa suuremman
kuin niiden keskinäisen tartunta-woiman eli adhesio-
uin, niin owat nämat ilmaukset selwät ymmärtääk-
semme, waikka koko wierastus-woimaa eli repnlsionia
ei olisi ollenkaan.

s 2!?.

Jos sentähdcn toinen lasipilli we-
teeu, toinen eläwään-hopeaan, niin ei kumpaisenkaan
nesteen pinta wetäydy ihan tasaiseksi, sillä wesi nou-
see, tarttuwaisuutensa suhteen, lasipillin seinämiä
myöten ylemmäksi, ja tekee keskelle sywennöksen,
(kuw. <), mutta eläwä-hopea,
loka el tartu lasini, uoujee kes- .. .»

keltä ylemmäksi kuin laidoilta
ja tekee siis ymmyrkäisen myky-
wän kummun. l,kuw. 2'.

Jos tässä kokemuksessa käytetään hywin hoik-
kia pillejä, niin wesi nousee pal- 3. 1.
joa korkeammalle pillin sisässä »

kuin ulkopuolella, mutta eläwä-
hopea on pillin sisässä alempana »W
kuin ultopnolella (knw, 3 ja4). M
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Pillejä, jotka omat hoikkia melkein kuin hius-
karmat, kutsutaan hius pilliksi, ja sitä woimaa,
jolla nesteet näissä nousemat, sanotaan hiuspillimoi-
matsi (kapillaritetiksi).

Nesteet nousemat hiuspillilöissä sen ylemmäksi,
mitä ahtaammat pillit omat. Mistä aineesta uämät
omat tehdyt, on yhdentekemä, kuin maan nesteet
niihin tarttumat. Sentähden me näemme että rei°
käset kappaleet ahkerasti (mielellään) imewät nesteitä
sisäänsä eiwätkä laske niitä pois walumaan, sillä
reiät niissä ei ole muuta mitään kuin lukemattomia,
ristin rastin kulkemia hiuspillejä.

Walkea soturi, puu, sierakiwi, tuhka - ja hiekka-
läjät näyttämät samallaisia ilmauksia. Muurit, jot»
ka omat tehdyt reikäisistä kiwistä ja seisomat kos-
tealla paikalla, pysywät sentähden aina kostioina, ja
kuiwa hiekkaläjä kostuu (kastuu) mokomassa tilassa,
maasta alkaiu, ihan ylimäiseen pintaan eli harjaan
asti. Tällä tawoin ymmärretään, pait näitä, lamp-
pusydämen ja wetopaperiu omaisuudet imeä sisäänsä
öljyä ja mettä.

Tasapaino ja liike.
§ 25.

Luonnon waltakunnassa usiasti kohtaama ilma-
us on liike. Woipipa sanoaki, tuskin olemankaan
mitään ilmausta, jossa aineen osat eiwät olisi liik-
keellä. Tälle liikkeelle moi kyllä olla monenlaisia
monnia waikuttawina, mutta tällä kertaa liikkeen
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syistä huolimatta koemme me tässä selittää moni-
aita yleisiä takiloita eli luonnon järjestyksiä, joidenka
mukaan se tapahtuu.

Z 23.
Jos nyt esimerkiksi mikä kappale tahansa olisi

liikkeellä jonkun yksinäisen woiman »vaikutuksesta, niin
tämä kappale kulkisi kulkemistansa, saadun liikkeen»
sä lakkaamatta ja heikkenemättä, uiinkuin taiwaan
kappaleet (tähdet) tekewätki. Sellaista ikuista liiket-
tä emmepä kuitenkaan woi yhdellekään kappaleelle
»varteen saattaa. Luoti, joka suurimmalla laahinMla
ammutaan ilmaan eli »viritetään siliälle jäälle sel-
laisella »voimalla ettei silmä kerkiä seurata sitä, hil-
jenee kuitenki »vähitellen liikunnossansa ja seisattuu
»vihdoin tykkänään. Se on ilma ja maan »vetowoi»
ma, jotka näissä molemmissa tapauksissa tekewcit
luodin liikunnolle estettä (»vastusta).

Erinäisten »voimien »vastustus saattaa siis kap.
paleet sellaiseen tilaisuuteen, jossa ne envät enää muu»
ta paikkaansa, waau pysywät asemillansa, ja tätä ti»
laisuutta sanotaan lewoksi. Mutta tähän tilaisuuteen
kappaleet eiwät »voi tulla, ennen kuin »voimien »vai»
kutus on mole»n»nilta puolin niin tasan käypä, että ne
rankaisemat toinen toisensa. Tässä tapauksessa sano-
taan: kappaleet owat tasapainossa (tasallaan).

Lyijyluoti, jonka minä asetan pöydälle on le°
wossa, ei siitä syystä ettei mikään »voima siihen
waikuta, »vaan sentähden että pöydän puunosien (puun
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atomein) kestäminen toisissansa eli kohesioni rau--
kaisee sen woimau, joka luotia wetää maahan pain.
Mntta jos luoti paunaan meteen eli heitetään ilmaan,
niin se putoaa maahan: »vesi -ja ilma-osien kestä-
minen ei jaksa wastustaa maan »vetowoimaa. Luoti
»voidaan silläki tawoin estää tätä »ueto-woimaa tot-
telemasta, että se ripustetaan rihmaan.

Ei ole kuiteukaan mikään kappale ihan lewos»
sa. Suuriminatki rakennukset ja korkeimmatki »vuo-
ret liikkuivat; sillä maa liikkuissansa lennättää hei-
dätki »»»yötänsä. Uksin ueki taiwaan kappaleet, joi-
den liikuntoa »ne, niiden hirmuisen etäisyyden täh-
den, emme »voi selittää, eiwät ole paikoillansa, »vaan
knlkewat alinomaa kaikkivaltiaalta Luojalta määrä'
tyitä teitänsä. Me »voimme siis »vissisti päättää,
ettei »vähinkään osa koko maailman sanomattomas-
ta ja komeasta rakennuksesta ole täydellisesti le-
wossa.

s 26,

Niiden palkkain wäli, josta liikunto alkaa ja
johon se loppuu, kutsutaan matkaksi, tieksi, ja
matkan jälki eli »viiwa, jota liikunto seuraa, sano»
taan suuuuaksi. Liikuunon sukkeluus saadaan tie-
tää, jos tien pituus, jonka kappale kulkee, »verra-
taan aikaan, jossa se kerkiää matkan päähän.

Liikkeen sukkeluudella on erinomaisen suuri eroi-
tus. Kellon minuttiwiisan esimerkiksi kulkee tull-
uissa saman matkan, johon tuntiwiisari tarwitsee
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l 2 tuutia. Simpsukka kerkiää ftkuuuissa linjan
matka», sukkela jalaujuoksia 26.» jalau, kilpahewo»
neu 50-n jalau, myrsky <3o°n, tykiuluoti 630-n,
ääni lt)so.'N jalan paikoille ja walo melkeiu
Nuotsiu peninkulmaa.

s 27.
Giwät kuitenkaau kaikki kappaleen osat tule yhtai-

kaa liikkeelle, waan ensin ne, joihin waikuttawa woi°
ma, esimerkiksi sysäys, koskee. Näistä osista se sitte
lewenee muihin. Wähäiuen lyönti särkee ruudun
muruiksi, mutta pyssystä ammuttu luoti ei tee kulu
pieueu ymmyrkäisen reiän. Syy tähän on st, että
mupuissa ue lasi-osat, joihin luoti sattuu, eroawat
toisistansa miu sanomattoman kiireesti, ettei liike
kerkiä lewitä lasin muihin osiin.

s 28.
Woiman suuruus ei kuiteukaau ole määrättäwä

sukkeluuden mukaan, jolla kappale kulkee, sillä, pait
sukkeluutta, ou waariin otettawa kappaleen tukku eli
koko (massa). Erisuuruisista »voimista on se suu-
rin, joka antaa suurimman sukkeluuden suurimmille
kokoloille (massoille). Vhtä suuret owat ne woimat,
jotka samassa ajassa antawat yhtä-suuren sukkeluu-
den yhtä-snunlle kokoloille, eli jotka, waikuttaiu sa»
maan kappaleesen wastakkaista suuntaa, kokonaan
raukaisewat toinen toisensa.
5) Linja, niin pimcnä pituuden mittana tckce '/,» osan

tuumaa.
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Jonkun liikkeessä oleman kappaleen sukkeluus
moidaan johdattaa toiseen, lemossa olewaan kappa-
lcesen, ja tässä nähdään merkillisiä ilmauksia, jotka
kaikki omat helpot näytellä rihmaan ripustetuilla luo-
tiloilla.

Jos liikkeessä olema kappale sattuu aineensa puo-
lesla samankokoiseen, lemossa olemaan kappaleesen,
niin edellisen liite peräti lakkaa, ja jälkimäinen ru-
peaa liikkumaan samalla sukkeluudella, jolla se eu-
simäinen kulki. Jos taas lemossa oleman kappaleen
koto on suurempi kuin häneen sattuueen, niin se saapi
wähemmän sukkeluuden, mutta suuremman, jos sat-
tuman kappaleen koko on suurempi kuin lemossa ole-
man, Sentähden woipi suurempi kappale eli massa,
joka kulkee wähemmällä sukkeluudella, antaa suurem-
man sukkeluuden pienemmälle kappaleelle, ja sitä »vas-
taan moipi pikkuinen pallo, joka suurella kiireydellä
lentää suurempaan palloon kohti, panna tämän mii-
meisen liikkeelle.

s 30.
Jos kaksi eli usiammat woimat, jotka eimät pi-

dä toisiansa tasapainossa, waikuttawat kappaleesen,
niin se tulee liikkeelle; mutta tässä on se huomatta-
ma, että kappale kulkee aiua yhtä-ainoata suun-
taa, maikka sen liike olisi kuinka monen moiman »vai-
kuttama.

Selwin on asia, jos me ajattelemme kappaleen
rumenneen liikkumaan kahden moiman waikutnkses-
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ta. Se ei sitte tule kumpujenkaan woiman suuntaa,
waan niiden keski watilla olewaa suuntaa. Tätä
liikettä kutsutaan kerrotuksi (kokoonpannuksi) liik-
keeksi, ja wiiwaa, joka merkitsee sen suuntaa, sano»
taan ke s kiwiiwaksi eli keski su unnaksi Kah-
den woiman keskiwiiwa on helppo löytää. Kumauk-
sessa 5 waikuttaa pisteessä «-sa .ss'M'. 5.
yht'aikaa taksi woimaa :>x n ja
.-,).» suuntaa. Linjat »l, ja »«

merkitsemät niitä tien pituuksia,
joita kappale kulkisi kumpasenki
woiman erikseen waikutlaissa. Wedä pisteistä o-stä ja
» stä liujat or ja l»l- yhtäsuuutaisiksi woimien suun-
nille »l>°le ja i,e-le Linja «>- on woimien "du ja
»o-n kestiwoima, ja merkitsee ei ainoastaan sen suun-
taa, mutta myöski sitä matkaa, jonka kappale, niiden
waikntuksesta kulkee.

Selkiän esimerkin kerrotusta liikkeestä antaa
(kuw. 6) laiwa, jota mela ja tuuli pyytäwät H-sta
li-hen, mutta wirta c-hen. Wedetään näille
linjoille yhtä-suuntaiset linjat ja niin
merkitse tietä, jota laiwa tulee kulkemaan

Kuw. l!.
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Kerrottu liike »voidaan se° K«w. 7.

litlää Mäki tawoin, että kaksi H

»voimaa, kumpanenki eri ajoissa,
ajatellaan »vuorotellen »vaikut- <^<

taueeu, melkein kuin se on ku-
»vattu tuw. 7.

s 31.

Toinen ja useammin tawattawa esimerkki kerro-
tusta liikkeestä nähdään »viettäwällä pinnalla.

Jos tah-
dotaan liikuttaa kappaletta (lastia), niin siihen tanvi-
taan ainoastaan sen werran woimaa, että se »vastus,
joka tulee hihnutuksesta (hiwutuksesta, frikti-
ouista), tulee »voitetuksi, koska alus kauuattaa koko
kappaleen paiuou. Mutta jos sitä-wastaau pinta aja°
tellaan seisoman ihan suorana pystyssä, jolloin sitä
kutsumme snorapystyiseksi pinnaksi, niin on
tanvis, jotta saada kappale kulkemaan ylös päin,
paljo suurempaa woimaa, koska kappale ci ole mil-
tään kauuatettu, ja niinmuodoin koko painollaan »vas-
tustelee ylöspäin waikuttawaa »voimaa. Jokaista,
suorapystyisen ja tasallisen pinnan »välillä olewaa
piutaa sanotaan wiettäwäksi pinnaksi. Me »voim»
u»e siitä, »nitä äsken sanottiin, tehdä seuraavaisen
päätöksen: »nitä likemmätsi »viettmvä piuta tapaa suo-
rapystyistä piutaa eli toisiu sanottu, »nitä jyrkempi
se on, sen suurempi »voima tarwitaan lastin liikutta-
miseen ylöspäin, ja »nitä likemmäksi se tapaa ta-
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Sallista pintaa tahi, lyhykäisesti sanottu, mitä
loiwempi se on, sen wähempi woima on siihen tar-
peena.

Mutta jos sitä wastaan lasti on liikkuma yl-
häältä alaspäin, niin se kulkee sitä suuremmalla
sukkeluudella, mitä liiemmäksi wiettäwä piuta ta-
paa fuorapystyistä. Lastin liikunto on tässä ta-
pauksessa kerrottu liike kahdesta eri-suuntaisesti wai-
tuttawasta maan wetowoimasta, joista toiuen me-
tää lastia suoraan alaspäin, ja toinen sitä suun-
taa, jonne pinta mieltää

s 32.

Niistä ilmauksista, joita nähdään, kahden yhtä-
suuntaisen woiman maituttaissa suoran linjan eri
pisteihin, woidaan tehdä tärkeitä päätöksiä.

Seuraawaisissa esimerkeissä on jokapaikassa käy
tetty painoja waikuttawina »voimina.

Se woima, jolla keskipisteestä!!- K>m'. 8.

sä (keskestänsä) waakatasalle ripus-
tettu tanko (kuw. 8) wedetään maa-
han päin, woidaan rau'aista tuolla
pienellä paiuolla »-la. Tämän mi-
wun molemmissa päissä (nenissä)
waikuttawat yhtä-suuret painot i> ja i>, jotka wetä-
wät wipua alas-päin 21,-» yhteisellä painolla. Jos
sentähdeu pyörän (kiekon) ympäri juoksemaan nuo-
raan ripustetaan 2l»-» suuruinen paino, niin kaikki jää
tasapainoon (tasalleeu), se on, ne omat paikoillaan.
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Sama tapahtuu, jos molemmat paiuot 1,-t ote-
taan tangon nenistä ja pannaan wiwun keskelle.
Naista kokemuksista seuraa tämä merkillinen laki:
Jos kaksi yhtäsuurta ja yhtä-snnutaista woimaa wai-
kuttawat suoran linjan kahdessa eri paikassa (kohdas-
sa), niin se on yhdentekewä, jos näiden paikkain kes-
kelle, nimitettyni woimien asemasta, pannaan yksi
ainoa niiden werran tekewä woima.

s 23.

on Kuw. «'.

taas tanko, jonka painon Ä
pai»o O raukaisee. Wiwun
eri ° paikoissa
mutta yhtä-suuril!a wäli- "s?^^^^^^^?^
töillä (yhtlvkaukaa) keski- 9 j
pisteestä (keskestä), wai°
tuttaa kuusi yhtä-suurta ja yhtä-suuntaista woimaa «,

jotka paino s, joka on (ia-n suuruinen saattaa tasa-
painoon.

Tässä woidaan, tasapainon wähäkään
yttämättä, yhdellä puolella ottaa pois painot 3
ja 5, ja yhdistää ne niiden keskipisteesen (les-

keescn) 4.
Samoin woidaan yhdellä puolella ottaa pai-

no l ja toisella puolella paino 5, sekä painot l ja
3 yhdellä puolella, ja yhdistää uämät kaikki niiden
yhteiseen teskeesen 2, johon, niinmuodoin, tulee wai-
kutiamaan 4»°» suuruinen paino.
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Waikkak»w.lo-sä K„w.IN.

sekä tangon waiknt- V
tawat painot että nii- H"
den wälitki keskipis- -^F^i«,

teestä owat eri - suu-
ret, niin sima knitenki
tapahtuu tasallisuus
(tasapaino). Syy on helppo ymmärtää. Pienemmässä
painossa 2» waikuttaa, niinkuin kuwaus näyttää, 4
wäliä (tangon pituuden-osaa), kuin sitä-wastaan suu-
remmassa painossa 4a waikuttaa 2 wäliä. Pituuden
osat toisiinsa werrattuua owat wastapäin niinkuin
»voimat toisiinsa werrattuua s. o. esimerkiksi: kahta
wertaa pienempi paino tarwitsee olla kahtaa wertaa
etempänä keskipisteestä/kuin se paino, joka on hän-
tä toisen werrau suurempi.

Tästä seuraa yleiseen sellainen laki: jos kaksi
eri-suurta woimaa yhdensuuntaisesti waikuttawat suo-
raan linjaan samaa suuntaa, niin nämät woimat
pysywät tasallaan (tasapainossa), jos linjain pituu-
det suhteutuwat keskenänsä, niintuiu woimat wasta-
päin luettuna, taikka toisin sanottu, jos yhdellä puo-
lella woima ja wäli keskeuäusä kerrottuun tekee sa-
man werran, kuin toisella puolella woima ja wäli
samoin kerrottuna.

Edellisessä näytteessä tekeeki ja sa-
moin tekee 4X2^B.

s 34.
Tästä me siis näemme, että wähciiuen woima.
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johon on suuri wäli keskeestä, woipi saada liikkeesen
sangen suuren lastin, johon on wähä wäli siitä.

Tämä tapahtuuki wiwussa, joka ei ole kuin tan-
ko eli korenta, jolla on pylwäs (alus eli wäki) tu-
kena (kannatuksena) ja jonka kahdessa toisessa pis-
teessä (paikassa) wäki ja lasti waikuttawat. Sitä
myöten, miten etäällä wiwun nenät, joissa lasti ja
woima waikuttawat, owat'sen pylwäästä (stödpunkt),
saadaan monta erilaista wipua, nimittäin:

l. Ta saw ar sin e n wipu (kuw. N)
Tämän wiwun pylwäs on Kuw. 11.

ihan haaraiu keskellä c-sä. Kos- °

ka haarat l»o ja 0.-, owat yhtä-
suuret, min pienempi paino ei I I
woi pitää suurempaa tasallaan. V

Tällaista wipua käytetään waa-
oissa ja kiekoissa (trissa).
2. Epätasawarsinen wipu (kanki) (kuw. >2)

Tällä wiwulla, jossa toi- Kuw. 13.
nen warsi »o on pitempi toista, „„«

ja jota muutoin käytetään san-
gen monen muotoisena, saadaan
suuret lastit wähillä woimilla
liikkumaan. Tutuin esimerkki
tästä on että kaksi eri- suurta eli, paremmin sanot-
tu, eri-raskasta poikaa, jotka tahtowat laudalla hyp-
piä, asettamat sen niin että pitempi puoli on pie-
nemmällä pojalla.
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Muita epätasasen wiwuil laatuja owat: joku
(wipu-kanki), kaiwo-wiutti, rauta-kankl, kela, ta»
wallinen puntari, puntari juoksemalla painolla (kuw.
13), awain j. m. M., Kuw. 13.
joissa kaikissa ne .

paikat, missä lasti,, s
woima ja pylwäs
owat, woidaan helposti löytää.

3 Ykswarsineu wipu
poikkee näistä i^.
edellisistä; sil-
lä sen pylwäs

niinkuin ku>
waus !/<, osoit»
VII, llll«»l!l!l lU' ~« M

waus osoita !
taa, wiwun toi' .—' .„..^..._i^H
stssa päässä 3
e-sä. Woimat 1«
ja ,v waikutta-
wat eri-pituisilla haaroitta, wastakkaista suuntaa,
sillä il wetää ylös- ja ,v alas-päin. Tässäki ta»
pahtuu tasapaino jos
,K X l»o--'V X <!X. Kmv. 13.

Ykswarsisia wi- -.—^^^^^^
puja owat: pellawas» WWW !
loukku j<lipsu, pai-
no-pumppu (kuw. l'i) Kuw. 16.
ja wakuutus-wentti-

lciu tulppa (kmr° l0). .-^7-^^M^^
1



50

Napa-kiekossa (kiiuto-napaisessa tie- Kuw. 17.
kossa eli pyörässä), joka. on kmvattu
kuw. 17-sä, waikuttawat woimat pja q
molemmissa pisteissä a-sa ja d-sä, jon<
ka tähden linja »el, ei merkitse mitään
muuta kuin yhtä tasawarsista wipua,
jonka pylwäs on c-sa. Tästä wlwusta ei ole, niin
kuin muista, se etu, että sillä saadaan woima enen-
tymää», mutta ainoastaan se, että sillä woidaan, tar-
peen mukaan, saattaa woima waikuttamaan mihinkä
päin hywänsä, niinkuin laita on esimerkiksi yksinäi-
sessä lokissa (blockwerk).

Juoksema kiekko (kuw. 18) sitä Kuw. 18.
wastaan osoittaa ykswarsista wipua,
jonka napa on K>sä ja jossa lasti «z,
wälillä <, wetää alas ja, wälillä 2,
pisteessä cl-sä, woima e wetää ylös-
päin (katso § 34). Kuin tämä wiime
mainittu waikuttaa kahta suuremmalla
wälillä, niin puolessa woimassa on
kyllä pitämään lastia <; tasapainossa.

Jos sentähdeu kiekon alla olewaan hakaan ri-»
pustetaan 4 naul. suuruinen paino, niin se woidaan,
pisteen s kohdalla, saada 2 naulan woimalla tasa-
painoon eli paikallansa pysymään ja wähän enein»
mällä kohoamaan.

Wähälla woimalla woidaan niinmuodoin nostaa
(wiwnta) suuria lasteja, jos, niinkuin kuwaus !9
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osoittaa, usiampia liikkumia kiekkoja yhdistetään toi»
siiusa. Olkoon esimerkiksi paino 8 naul. suurui»
nen, niin on, kolmea juoksemaa kiekkoa käyttäis-
sä, l naulassa kyllä pitämään tasapainossa. Eii»
tä, mitä kuw. l 8 on sanottu, seuraa että lasti kepe-
nee puoleksi jokakerta kuin uusi kiekko lisätään entisiin.

Parain lei- ,
«o suuria lasteja
juoksemilla kie-
koilla nostaa,
nähdään kuwauk-
sessa2U-nessä ku-
ivatusta kiekko-eli
lokki - kapineessa
(blockwerk). Täs-
sä omat kolme
ylimäistä kiekkoa
kiinto - napaisia,
kolme alimaista
omat juoksemia,
ja antamat sen
edun, että lasti
«z moipipidettää
tasapainossa
painostansa, joka
asetetaan p-hen.

Tästä möisi luulla että usiamman kiekon täyt»
tämisellä woitaisi helposti kohottaa sanomattoman
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suuria lasteja. Mutta nämät toiwotut edut eiwät
ole kuitenkaan kokonaan woitettawat, sentähden että,
sitä myöten kuin uusia kiekkoja lisäytyy, tie, jota myö-
ten lasti kulkee, wähenee, mutta sitä wastaan hie-
raus enenee, joka, niinkuin me kohta tulemme näke-
mään, on liikkeen suurena haittana.

s .36.
Liike on taikka yhtätasainen tahi epätasainen.
Yhtätasaisekss kutsutaan liitettä kuin samoissa

(yhtäpiikissä) ajoissa kuletaan yhtäpitkät wälit (mat-
kat), niinkuin tuntikellon wiisari tekee.

Epätasainen liike woipi olla taikka wähenewä eli
hitantuwa taikka enenewä eli kiihtywä. Wähenewäksi
(hitautuwatsi kutsutaan sitä, jossa matka (liikkeen
pituus) jokaisessa seuraawaisessa ajan osassa wähe-
nee, uiinkuin laita on, esimerkiksi, ilmaan ammutun
luodin kanssa. Enenewätsi (kiihtywäksi) sanotaan lii-
kuntoa sitä wastaan, jossa matka jokaisessa seu-
raawaistssa ajan osassa enenee, niinkuin kappalten
maahan pudotessa tapahtuu.

s 37.
Liikunnon suurimpana esteenä on, niinkuin äs-

ken sanottiin, hierans. Tämä tulee siitä ettei ole
minkäänlaista kappaletta, jonka pinta olisi ihan
sileä- Jos waikta sileunpää kappaletta, esimerkiksi
pulierattua terästä, katsellaan suurennuslasilla, niin
nähdään sen pinta olewan täynnä nustyröitä ja lo-
mia (koloja).
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Kuin siis kappaletta lykätään (kuletetaau) toista
myöten, niin niiden nystyrät ja lomat wastustawat
toisiansa, ja eiwät laske kappaletta tahaNeen kulke-
maan. Kuwans Kuw. 21.
näyttää tämän selkiästi.
Mitä matalammat nysty-
rät ja lomat owat, se on,
mitä sileämpi kappale on,
sen heikompi on hieraus.

Kaikissa nesteissä on hierans sangen wähäinen,
sillä pienet osat eroamat niissä aiwan helposti toi-
sistansa. Jos lomat täytetään nesteillä, esimerkiksi
öljyllä, raswalla eli jospa hienoksi hierotuilla aineil-
la, niinkuin blyertsillä (lyijyskiwen jauholla), niin
hieraus nähtäwästi heikkenee. Tästä me ymmär-
rämme, minkätähdeu karrein ja massinani akselit ja
nawat owat, ennen tcmvitsemista, woideltawat täl-
laisilla aineilla.

3) Paino.
§ 38.

Me olemme jo ennen sanoneet, että paino on se
keskinäinen weto aineen eri-osien eli atomein »välillä,
joka waikuttaa pitkän matkan päässä ja jonka woi-
ma on sitä suurempi, mitä suurempi wetäwien kap-
palten massa on.

Koska kaikki kappaleet maan päällä owat, itse
maan suuruuteen werrattuiua, mitättömän pieniä, niin
maa wetää niitä luoksensa suurella woimalla. Se on
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siis paino, Mr on syynä kappalten putoamiseen, ja
tarkkaamisella on hawaittu, että putoawa kappale kul»
tee l 5 Parisin jalkaa, jos putoamisen aika on l sekunti.

Jos joku kappale, esimerkiksi lyijyluoti, Kuw.22.
pannaan riippumaan rihman nenään, niin /

waikka se ei woi pudota maahan, wetäikse
(heitäikse) se kuitenki sitä suuntaa kohti, jos-
sa wetowoima on (kuw. 22). Tätä suuntaa
kutsutaan suora pystyi seksi (wertikali- I
seksi), ja sitä yksinkertaista konetta, joka
sen näyttää, nimitetään luodiksi, rihmaluodiksi.
Sitä suuntaa taas, joka oikokulmaisesti leikkaa suo-
rapystyistä, sanotaan waakatasalliseksi (horison»
tilliseksi). Paikallaan seisoman weden pinta on aina
waakatasaiuen (tasallinen). Se kone, joka näyttää
tämän suunnan, on nimeltä: wa at eri, waterpassi.

s 39.
Jos siis lyijyluodin suunta ajatellaan uloswe<

dettyuä (pitkitettynä), niin se kulkee maan keskipisteen
läpi, ja koska se sama tapahtuu joka paikassa maan
pinnalla, niin me woimme sanoa, että maan meto»
woima yhtyy (kotoutuu) maan keskipisteesen. Jokai-
nen kappale maan pinnalla on niinmuodoin weto-
woimau keskipisteestä maan säteen (radian) r-n pi-
tuuden päässä Kuw. 23.
(kmv. 23), ja
wedetäcin sii- / V 2. 3

nä maan les- " / ''

kipistettcikoh»
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ti semmoisena woimalla, että, jos pääsisi putoamaan,
kulkisi se l 5 jalkaa sekunnissa. Pitemmän matkan
päässä ei weto enää ole sama, waan heikkenee sen
enemmän, mitä etemmäksi etennäidään maan keskees-
tä.,Tämä heikkeneminen tapahtuu ominaisen lain
mukaan, joka woisi näin selitettää: Jos wetowoima
yhden maansäteen päässä, maan keskipisteestä luet'
tuua, on 15, niin se on kahden päässä «!><, kolmen
'«-<, neljän j. n. e. niinkuin kuw. 2'i uäyttää,
jossa pyörä i: merkitsee maan, e sen keskipistettä,
r (eli el) maan sädettä. Lyhykäisesti sanottu, pai»
nowoiman suuruuden kullaki wälillä antaa tietää mur»
toluku, jouka osottajana on i 3 ja nimittäjänä wälin
pituus, kerrottu kerran itsellänsä.

Tästä olisi meillä syytä luulla, että putoamiuen
sangen korkeilta muorilta tekisi wähemmän kuin l5
jalkaa sekuunissa. Mutta korkeimmatki wuoret maan
pinnalla owat, werrattuina maan suuruuteen, niin
mitättömän pieniä nystyröitä, ettei ne woi mitään
nähtäwästi waikuttaa putoamisen kiireyteen.

§

Koska paino waikuttaa yhdenwerran aineen
erityiseen osaan kuin usiampiin toisissansa kiini kes'
täwiin, niin tästä seuraa, että kaikki kappaleet, ol-
koot ne ko'oltausa suuret eli pienet, putoamat yhtä
kiireesti.

Mutta me näemme kuitenki että paperi lewy, höy-
hen ja oljenkorsi putoamat yhtä korkealta werkempaan
maahan knin kiwi eli lyijyluoti. Syy tähän on kuitenki
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ainoastaan se, että ilma enemmän wastustaa ensin
nimitettyjä; ja jos nämät kappaleet heitetään puto-
amaan ilmattomassa paikassa, niin se tapahtuu sa-
malla kiireydellä kuin k-iwen eli lyijyluodin putoaminen.

s 41.
Katsellaan M)t miten kaypi, ;os kappaleen pu-

toaminen kestää kamvemmin (tekee enemmän) kuin
yhden, sekunnin ajan. Olkoon kappale ensimäisessä
sekunnissa kulkenut i 5 jalkaa, niin on luonnollista,
että se kulkee samalla kiireydellä toisessa ja kolman-
nessa. Mutta wetowoima lisäytyy kuta enemmin
kappale lähestyy maanpistettä. Kappaleella on niin-
muodoin toisen sekunnin lopulla suurempi sukkeluus
kuin eusimäisen, jakolmannen sekunnin lopulla wielä
suurempi kuin toisen j. n. e.

Tästä seuraa, että kappaleen sukkeluus enenee
sen enemmän, mitä kamvemmin se putoaa, ja mat-
ka, jonka kappale wisseissä sekuntiloissa kulkee, löy-
detään sekä luwunlaskulla että kokemuksilla wahwiste-
tnn lain jälkeen, jos sekuntien luku kerrotaan itsel-
tänsä .ja näiden tulos wielä kerrotaan 15.

Jos sentähden kiwi heitetään putoamaan kai-
woon, ja pulaus wedeu pinnassa kuuluu 4 sekun-
nin kuluttua (perästä), niin kaiwon sywyys tekee

jalkaa.
s 42.

Jokaiseen kappaleesen, joka on pantu liikkumaan
jollakulla kiireydellä waakatasaista (horisoutillista)
suuntaa, waikuttaa yht'aikaa kaksi woimaa, nimittäin
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se woima, joka kappaleen on pannut tähän liikkee-
sen, ja paino-woima, joka sitä suoraan wctää alas-
päin. Kappaleen tästä syntymä tie on koukeroinen
ja sitä enemmin eli wähemmiu poikkeewa waakata-
saisesta suunnasta, kuta wahwempi jompikumpi näis-
tä waikuttawista woimista on toistansa suhteen.

Se on tietty asia, että ampuja, joka tahtoo
tarkata pitemmän matkan päässä olemaan maaliin,
sihtaa wähän ylemmälle, koska luoti lentäissänsä
maan wetowoiman waikutuksesta painuu alaspäin.

s 43.
Jos rihman nenässä riip- Kuw. 24.

puwalle luodille «"le (kuw. 2/,,) ~-

"

annetaan sysäys, niin se kulkisi /

waakatasaisw suuntaa, jollei rih- ,'
<> '^

ma sitä pidättäisi ja wetäisi ehen '>>

päin. Tässäki syntyy kerrottu
liike ja luodin tie on ymmyr» -..!?».''

täinen.
Se on silmiu-nähtäwci, että samallainen ym-

myrkäinen liike syntyy, jos rihman asemasta joku
muu woima alinomaa wetää m°mä c-hen.

Ihmeellisimmät ja komeimmat esimerkit tällai-
sista liikunnoista owat ne tiet, joita tcmvaan awa»
ruudessa olemat kappaleet kulteissansa tekewät. Niin
waikuttaa kuuhun alinomaa taksi woimaa, nimit-
täin se woima, jota sitä yhdessä minutissa tulit-
taa jalkaa eteen päin, ja tälle suorapys-
tyisesti waituttawa maan wetowoima. Jos samas-
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sa ajassa waikuttaisi maan ivetowoima yksinänsä, niin
kuu tulisi sillä ajalla 15 jalkaa likemmäksi maata.
Mutta molemmista näistä woimista syntyy niiden kes-
kiwoima, joka tekee kuun tien taiwaan awaruudessa.

Sama on laita auringon, maan ja kaikkein
muidenki plauettein kanssa, ja waikka se on meiltä
aina salattu, milloin ja mikä woima nämät lukemat-
tomat maailmat pani liitkeesen, niin me taidamme
luitenki olla makuutetut siitä, että se järjestys ja
tasaisuus, jotta niiden liikunnoissa owat hawaitta-
wina, tulemat siitä, että taiwaan kappaleet keskinäisen
wetowoiman kautta pitämät toinen toisensa ihmeelli-
sessä tasapainossa eiwätkä laske toisiansa syrjäile-
mään (polweilemaan) määrätyiltä teiltänsä.

Muutoin on muistettawa, että maan pallon tie
ei ole ihan ymmyrkäinen, waau wähän soikea.

Nämät taiwaan kappalten liikunnot owat New-
ton ja Keppler, johdatettuina erinomaisilta ne-
roiltaan, keksineet, tutkineet ja määritelleet.

§

Tiede taiwaan kappaleista ja niiden liikunnoista
kutsutaan A stro n om j a k si. Monet ilmaukset maan
päällä, niinkuin yön ja päiwän waiheet, kesän, syksyn,
talwen ja kewään wuorot, ajan jako »vuosiin, kuukau-
siin j. m. m., seuraamat näistä liikunnoista. Mutta
kuin näitä astronomiallisia ilmauksia sekä on paljo
ja mahtawia, ja niiden selitykset sentähden tulemat
aunettawaksi erinäisessä Luonnon-tiedon osassa (ast-
ronomiassa), niin jääwät ne meiltä tässä tutkimatta.
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Jos rihma, jonka nenässä luo- Kuw. 25.

tia >" (kuw. 25) kiireesti pyöritetään ,-'''

keskipisteen c°n ympäri, yhtäkkiä /

lasketaan mallolleen, niin luoti lak-
kaa keskipistettä otä kiertämästä ja

sinkoaa pois. Se suunta, jonne luoti
lähtee menemään, on ihan suorapystyinen (oikokul-
mainen) rihman miritys-snuntaa wastaan siinä sil-
mänräpäyksessä, jossa se lasketaan mallolleen. Sat-
tukoon luoti irti lasteissa olemaan esimerkiksi «"-ja,
min se sitte lentää suuntaa >»x.

Luoti, näin laskettuna lentämään, menee sen
sukkelammasti, mitä kowemmasti sitä pyöritettiin sen
kiinteän pisteen ympäri.

Jokainen muuki kappale, pyöritettäköön sitä rih-
man, kepin, rautalangan eli muun siteen nenässä,
näyttää samoilla ehdoilla saman ilmauksen, ja se
pyörittäissä syntymä ja faswawa woima, jolla se
pyöriwä kappale pyrkii liikunnon keskipisteestä ete-
nemään, kutsutaan pato w o imaisi eli centrifu-
galwoim aksi eli ke s kipiste e npak owoim ak-
si, (joka pakoittaa kappaletta pakenemaan keskipis-
teestä). Sitä woimaa taas, joka ymmyrkäisessä
(kiertämässä) liikunnossa olemaa kappaletta wetää
liikunnon keskipistettä kohti, kutsutaan centripetal-
woimaksi eli ke s kipiste en m eto moi ma k si.

Lapset käyttämät pakowoimaa singoittaaksensa
ilmaan kiwiä, joita he sitomat rihman nenään.
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Akselinsa ympäri pyörimän pyörän kaikki paikat
(eli pisteet) saawat niinmuodoin myös suuremman
eli pienemmän pakomoiman. Mutta jok.unen pallo,
suurempi eli pienempi, woidaan ajatella oleman syn-
tyneen paljaista, »vieretysten liitetyistä erisuurista
pyöristä, joidenka akselit tekemät Yhden ja saman
suoran linjan, s. 0., joilla on yhteinen akseli. Jos
sentähden palloa pyöritetään akselinsa ympäri, niin
jokainen paikka pallon pinnassa saapi suuremman
eli pienemmän pakomoiman.

Jos pallon akselin molemmat päät kutsutaan
potiksi eli nam aksi, ja se suurin pyörä, joka on
ihan napojen keskiwälissä, nimitetään equatoriksi;
niin on huokia ymmärtää, että, pallon pyöriessä, jokai»
nen equatoria likempänä ja nawoista etempänä olema
paikka saapi suuremman kiireyden, ja niinmuodoin suu-
remman pakowoimanki, kuin joku equatorista etempä-
nä ja jompaakumpaa napaa lähempänä olema paikka.

Me saamme nähdä, että maanpallon muoto ja
painomoiman ilmaukset maan pinnalla osaksi tulemat
pakowoiman waikutuksesta.

s 4?.
Painopunkti eli Painopiste.
Olkoon kappale >» (kuw. 26) kokoon» Kmv.^«.

pantu kolmesta pienestä osasta '», -,, !.. ft,^^
Kntaki näistä osista wetää maa luoksensa
nuolien suuntaa, jotka, niinkuin nähdään.
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owat yhtäsuuntaiset. Me tiedämme § 32-sta, että
taksi yhtäsuuria ja yhtäsuuntaista woimaa, jotka
waikuttawat suoraan linjaan, woidaan raukaista,
jos linjan keskelle pannaan näiden molempien woi-
mien suuruiucn eli suurempi woima »vaikuttamaan
»vastakkaista suuntaa. Niinmuodoiu me woimme es-
tää kappaleen m tottelemasta paiuowoimaa, se on, pu»
toamasta, kuin kappale pisteessä a tuetaan (pönki-
tetään) eli kiini ripustetaan.

Samoin me näemme, tätä Kuw. 27.

asiata edelleen katsellessa, että
kappaleessa „ (kuw. 27) kaitkl
ne yhtäsuuntaiset woimat, jotka waikuttawat stn
kaikkiin erinäisiin osiin, saadaan rankenemaan »chan
asetetulla pönkällä eli tuella. Mutta ei ainoastaan
järjen ajatus, waan jokapäiwäinen koetuski opettaa,
että kaikissa, minkä mnotoisissa kappaleissa tahansa,
on yksi paikka, jossa kaikkein alaspäin wetäwien
»voimien summa on yhdistettynä. Tämä paikka kut-
sutaan painopunktiksi eli painopisfeeksi.

Niin pian tuin kappale on tuettu painopistees-
niin se ei woi pudota, ja on tasapainossa.

s 48.
Kaikissa säännöllisissä ssomatnissa, tasakkaissa

(reguliera) kappaleissa, niinkuin palloissa, tääruin-
geissä, cyliutereistä, prismoissa j. m., on paino-
piste samassa kohdassa, jossa mathematitillineu keski-
piste on. Säännöttömissä (ei somatuissa, epätasakkais-
sa) kappaleissa sitä-wastaau on painopiste aina sillä
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puolella, jossa enin massa on. Pyramideissa ja kei-
loissa on nähtämästi enemmän massaa likempänä
niiden alaperää (alasimua, jalkaa) kuin niiden kär-
jen puolella. Näiden kappalten painopaikka onki
senlähden korkeuden ensimmäisen neljänneksen päässä.

s 49.
Kappaleen painopiste on niinkauwau tuettu,

kuin se tästä suorapystyisesti wedetty linja ei lan-
kia ulkopuolelle maahan koskewata alaperää. No-
jallaan seisowa hirsi eli kiwi, jossa, niinkuin kuma-
uksessa 28 nähdään, pai-6o 2»
uopiste a on alaperän Ka-
lasuvun, jalan) sisäpuo-
letta, ei kaadu kumoon. /'z.
Mutta jos kappale- (hirsi
cli kiwi) olisi uiin pitkä
kuin kumauksessa on osoi-
tettu pistetyillä linjoilla, uiin painopiste lulisi ole-
maan l>-sä, ja seutähdeu ei kappale moistaan enää py-
syä seisallaau,waan malttamattomasti kaatuisi kumoon.

Kappale seisoo sen lujemmasti, mitä laajempi sen
alaperä eli jalka on ja mitä likempänä alaperää kappa-
leen enin massa on. Tästä syystä lienewät Egypti-
läiset waliuneet pyranudillisen muodon niille jättiläis-
rakennuksillensa, jotka omat kestäneet tuhansia wuosia.

Ihmiset jcr eläimet muuttelemat jäseutensä lii-
kuttelemisella alinomaa painopistettänsä. Joka kan-
taa takkaa selässäusä, se uojaikse eteenpäin, joka
sitä kantaa oikiassa kädessänsä, se ojentaa ulos ma-
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semman kätensä, ja jokainen joka waan tahtoo wäll-
tää lankiamista jollekulle puolelle, ojentaa aina toisen
käden wastakkaiselle suunnalle.

s 50.
Raskuus.

Koska maa wetää luoksensa kappaleen kaikkia
osia, niin jokainen osa painaa sitä alasinta wastaan,
jonka päällä kappale on. Kaikkien osien yhteinen
painaminen kutsutaan kappaleen ras kuudeksi eli
painoksi. Mitä enemmän osia kappaleessa on,
taikka mitä suurempi sen massa on, sen suurempi on
kappaleen raskuus eli paino. Kahden kappaleen
massat eli painot werrataan keskenänsä niin, että
kappaleet ripustetaau tasawarsiscn wiwun neniin:
jos tämä pysyy tasallaan, niin kappalten painot
(raskuudet) owat yhtäsuuret.

Sellainen laitos painoin »vertaamiseksi on
waaka.

s 5!.
Mutta painoiksi eli wihtilöiksi kutsutaan myös

ne eri maissa eri suuriksi määrätyt paino-yksiköt,
joita käytetään punnitessa, se on, joilla punnitaan
eli mitataan kappalten raskuus.

Tieteellisissä tutkinnoissa on gram mi paino-
yksikkönä. Tämä saadaan, kuin tääruingin muotoi-
nen (kapan mitan muotoinen) astia (kuw. Kuw.29.
29), jonka siwut owat l centimcteriu pi° M"
tuiset 3368i decimali« eli kymme»
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nikfötnumaa), ja jonka sisus niinmuodoin tekee l
kubikki centimeterin kubikki linjaa), täyte-
täail 4 gradin lämpöisettä medettä.

Kuin minä siis sanon, kappale painaa 80 gram-
mia, niin minä sillä ymmärrän, että jos toiselle »vaa-
kalaudalle (wihtilaudatte) pannaan kappale, pitää
toiselle, wa'an tasattaan pysymiseksi, pauna 80 ku-
bikki centimeteriä wettä. Se on kuiteuki silmiunäh-
täwa, että jostakusta mitallista tehdyt palat, jotka
painamat saman werran kuin 1 kubikki centimeteri
mettä, owat tässä tarpeessa paljoa soweliaammat.

s 52.
Kaupassa ou naula Kuvallisena paino-yksikkönä.

Waikka se olisi monin puolin parempi, että naula
olisi kaikissa maissa yhtäsuuri, niin se ei ole kui-
tenkaan asian laita, jonka seuraawainen taulu osoittaa.
1 naula tekee 560 grammia Itawallassa (Osterrikissä) ja

Valerissa.
1 - - 500 - Suuri-Herttuan maassa Hes-

jenissä ja Badenissa.
1 - - 484 - Hamburgissa.
1 - - 467 - Preussin, Sachsin, Hanno-

werin, Wnrtembcrqin, Chur-
hcsseuin, Vraunschweigin, ja
Frankfurtin n. M. maissa
(Tämä naula kutsutaan myös
Colnin kewcäksi nau-
laksi).

1 - - 453 - Englannissa.
1 kilogrammi - 1000
1 naula - 426

Franskan maalla.
426 Ruotsin ja Suomen maissa.
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5 52.
Tiheys.

Jos wa'an toiselle wihtilaudalle pannaan l ku-
bikkituuma wettä, ja toiselle l kubikki tuuma lyijyä,
niin on tässä kahden puolen yhtäawarat ko'ot (lä-
jät), ja seutähden woisi luulla niiden pysymän tasapai-
nossa; mutta se ei tapahdukaan niin: sillä saadak-
semme l kubikkituuma lyijyä tasapainoon wesi-massnn
kanssa, tarwitsemme me l l kubikkituumaa wettä. Jos
lyijyn asemasta otetaan eläwää-hopiaa, niin tarwitaan
13 kubikkituumaa wettä; ja l kub. tuuma kultaa »vaa-
tii, päästäksensä tasapainoon, 19 kub. tuumaa wettä.

Jos me, samanlaista kokemusta tehdäksemme,
otamme l kub. tuuman wettä ja l kub. tuuman nlkko-
holia, niin pitää, tasapainon saamiseksi, taikka alk-
koholia lisätä taikka wettä wähenlää. Sama on laita
terpentinöljyn ja kaikkein muidenki öljyin kanssa, jos
niitä weden kanssa werratann.

Tästä siis seuraa aiwan selkiästi, että awaruu-
deltaan yhtäsuurissa eri kappaleissa woipi olla eri
määrä atomia. Jos muka ajatellaan atomien olewan
harwemmassa taikka tihiämmässä toistensa wieressä,
niin on helppo ymmärtää, että yhtä-awaroissa eri
kappaleissa woiwat olla erisuuret massat.

Yksi kubikkituuma lyijyä sisältää niinmuodoin
t l kertaa enemmän massaa kuin l kubikkituuma wet-
tä, se on, sellaisessa lyijypalaisessa on N kertaa
enemmän ja tihiämmässä atomia kuin awaruudel-
taan saman suuruisessa wesiko'ossa ja seutähden



painaaki lyijy l l kertaa enemmän kuin wesi. Mutta
alkkoholissa (wäkewimmässä spiritnksessa) ja öljyssä
on atomia »vähemmän ja harwemmassa kuin medes-
sä, ja sentähden painaa joku määrä näitä wähem-
män kuin sama määrä wettä.

Useinpien sekä komien että metelien kappalten
tiheys ollaan werrattn weden tiheyteen, ja se luku,
joka näyttää, montako kertaa 1 kubikkituuma jotakuta

kappaletta painaa enemmän tai wähemmän kuin <

kubikkituuma mettä, kutsutaan sen kappaleen tihey-
deksi, eli specifika-paiuoksi(eli omaksi painoksi).

Tässä seuraa taulu, joka näyttää tawallisimpien
kappalten specifika painon

Kappaleet
Korkki
Haapapuu
Lehmuspuu
Näre (kuusi)
Pähkinäpuu
Eton
Alkloholi(spiritus)
Terpentinoljy
Jää

, Puhdas Wcsi
i Meriwcsi
Maito
Tammipuu
Phosphori
Rikkihappo
Elfenbcini
Sierakiwi

Tiheys
N.
0. 380
0. 439
0. 555
N. «77
N. 713
N. 793
N. 872
0. 916
t. 000
1. 026
l. N3N
1. 17<>
t. 770
1.848
1. 917
2. 350

Putelilasi
Vasalti
Granitikiwi
Diamantti
Tungspalhi
Chromi
Antimoni
Zinkki
Taottu rauta
Teräs
Kupari (taottu)
Wismuthi
Hopia
Lyijy
Eläwä-hopea
Kulta
Platina

2. 60N
2. ss«i(>
3. BNN
3. 520
4. 426
5. 9W
6. 712
7. «37
7.788
7.816
8. 878
9. 820

IN. 474
N. 852
13. 598
19. 325
22. 100

Kappaleet Tiheys

*) Muistutus: Että nekin lukijat, joilla ci ole mitään tietoa
dccimali murtoluwuista, woisiwat huokiasti ymmärtää,
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Jos kysyttäisi, mitä hywää näiden lukujen tun-
temisesta lähtee, niin se woidaan näyttää monella
esimerkillä.

Koska itsekullaki kappaleella samoissa tilaisuuk»
sissa aina on sama tiheys, niin on tiheys lueltawa
kappalten tarkempien tuntomerkkien sekaan. Jos
siis tahdotaan ostaa puhdasta hopiaa, niin 1 kubik-
kituuman sitä pitää painaman l). 474 kertaa enem-
män kuin l kubikkituuma wettä. Jos se painaa
wähemmän, niin saadaan olla makuutettu että siinä
on kuparia, ja jos se painaa enemmän, niin siinä
on lyijyä seassa (wertaa § <>s).

Jos tammipuusta tehty palkki painaa N7O nau-
laa, niin on saman suuruinen näreineu (kuusinen)
palkki painama ainoastaan 553 naulaa. Leiliin, jo-

hon mahtnu tasalleen 10 naulaa wettä, woidaan
pauna naulaa rikkihappoa m. m.

Yhteisessä elämässä kutsutaan niitä kappaleita
kemioiksi, jotka sisältäwät wähän massaa ja kuitenki
waatiwat suurta tilaa, niinkuin esimerkiksi korkki.

Ilma on wähemmän tihiä kuin mikään kowa eli
wetelä kappale. Miten ilmallisten kappalten tiheys
mitataan, tulee perästäpäiu näytettäwäksi.

s 55.
P e u d e l i.

Jos rihman eli puikon nenään riipustetaan ra S

kuinka monta kertaa kewiämpi cli raskaampi wettä itse-
tuki tässä taulussa mainituista kappaleista on, omat
kaikki siinä kohtaamat murtoluwut tehdyt tuhannes-osiksi.
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kaampi kappale esimerkiksi luoti taikka lewy mi»
tallista, niin siitä syntyy kone, joka kutsutaan pen-
beliksi.

Jos pendeliä (kuw. 30)
siitä snorapystyisestä suun. <?,

nastansa 11, jossa se lepää / ! V
tasapainossa, kuletetaau sen / i V
werran, että luoti tulee esi» / !

merkiksi d-heu, ja siinä jäte»
tään omaan maltaansa, niin
se laskeupi, seuraten maan
wetowoimaa, l-lään päin ja
taas nousee, kiihtyneen sukkeluuden »vaikutuksesta,
»vastakkaiselle puolelle »-han asti, joka on hiukkasen
alempana l»-tä. Päästyänsä »-han laskenpi taas
luoti ja nousee toiselle puolelle, kuitenkaan ei !.-hen
asti; ja tällä tawoin kestämät nämät liikkeet, joita
kutsutaan pendelin hei la uksiksi ja joista jokainen
jälkimäinen on edellistänsä pienempi, siksi kuin pen»
deli wihdoin seisattuu.

Tie, jonka luoti heilahdellessansa kulkee, on osa
ympyrästä. Tärkeimmät la'it, joidenka jälkeen hei»
laukset ollaan hamaittu tapahtuman, omat seuraa»
maiset:

<) Yhden ja saman pendelin erinäiset heilaukset
tapahtumat kaikki yhtä pitkässä ajassa, jos ne ei»
wät ole sen suuremmat kuin että kaari "i», jonka sisäl»
lä ne tapahtumat, on korkeintaan 5 gradia ym-
pyrästä.
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2) Kaksi yhtä°pitkaä pendeliä teke»vät samassa
ajassa saman »verran heilauksia.

3) Kaksi eri-pitkää pendeliä tekemät samassa
ajassa eri-monta heilausta, niin että pitempi tekee
wähemmän, lyhempi enemmän heilauksia.

4) Sama pendeli tekee joka paikassa, missä pai»
no »vaikuttaa samalla lailla ja samalla »voimalla,
saman »verran heilauksia jossakussa »vississä ajassa.

s 56.
Tätä yksinkertaista kouetta »voidaan käyttää

muutamissa sangen tärkeissä tarpeissa.
Pendeli on eusistäki tarpeellinen ja kelwollinen

tasatessa ja järjestäessä kelloin (uurein) käyntiä,
joka, olkoon se »vaikutettu painolla eli »vieterillä,
muutoin aina on epätasainen; ja pait sitä tarwitaan
pendeliä määrätessä tarkkaa ja muuttumatointa pi-
tuuden mittaa

Jokainen ymmärtää, että yhteinen pituuden
mitta,-on sekä tieteellisissä tutkinnoissa että kaupan-
käynnissä »vielä tarpeellisempi kuin yhteinen paino»
yksikkö. Liiatenki on se tärkiä asia, että pituuden
mitan yksikkö määrätään niin, että, jos mitta häwi-
äisiki eli »väärennettäisi, se milloin hywänsä »voidaan
nudestaan määrätä.

Franstan maassa sauvat seutähdeu mnutamat
oppineet hallitukselta käskyn miettiä sellainen pituu-
den mitan yksikkö. He mittasiwat ensin mitä tarkim-
paan neljännen osan yhdestä maan napojen läpitse



menemästä ympyrästä (meridiauista), sitten jakoiwat
he sen 10-neen miljoonaan yhtäsuureen osaan ja yh-
den sellaisen osan ottiwät he yhteiseksi pituuden mi-
taksi ja nimittiwät sen meteriksi.

Meteri jaetaan seuraawalla tawalla pienempiin
osiin:
Mctni Decimctcri Centimct. t?.N. Millimet.

1 10 100 1000
1 10 -- 100

1 10
Knw. .'il.

Kumaus 31 osoittaa decime-
teriu jaettuna centimetereihin ja
millimetereihiu.

Millimeteri on niinmuodoin
pienin pituuden mitta, joka, ker-
ran määrättynä, woidaan oiwal-
lisesti käyttää muiden mittojen »ver-
taamiseen.

Muissa maissa on pituuden
yksikkönä jalka, joka jaetaan

eli <2-sta tuumaan.
Tuuma taas jaetaan <a-neen eli
12-sta osaan, jolla kutsutaan lin-
joiksi.

70
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Eri maiden mitat, ke s k e nänsä w err a t u t.

Jalka. Tuumaa. Linjaa. Millimel.
Suuri-HcrttuamaassaHessissä 1 ,0—100—250

Sachsissa 1 12 - 144 - 21».3
Frankfurtissa am Main 1 -- 12 141 - 2»4
Vraunschweigissä 1 - 12 144 285
NiirtembergissäjaHamburgissal lO 100 21!6
Chur-Hessissä 1 12 144 -- 287
Valerissa 1 12 144 - 291^
Hannowerissa 1 - 12 144 292
Vadissa 1 10 100 - 300
Englannissa 1 - 12—144—304
Preussissa (cli Rheinin) 1 12 - 144 -- 313
Ostcrriikissä 1 - 12 144-316
Parisin (eli Franskan) 1 l2 - 144 -- 324
Ruotsissa ja Suomessa 1 - 10 - INU 296

s '7.

Sekuntipendeliksi kutsutaan sellaista pen-
deliä, joka minutissa tekee 60 heilausta, niin että
kuki heilaus tapahtuu yhdessä sekuunissa. Ennen
sanotusta seuraa, että stkuutipeudelillä pitää olla
wissi tarkasti määrätty pituus; sillä jos se olisi
lyhempi, niin se tekisi miuutissa enemmän kuin 60
heilausta, ja jos se olisi pitempi, niin se tekisi wä°
hemmän. Seutähden woipiki jonku maalipaikan
sekuutipendeli käytettää tarkkana, muuttumattoma-
na pituuden mittana. Parisissa pitää sekuntipen»
delin olla tarkalleen 3 jalan ja 8 linjan pituisen.
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niin muodoin ainoastaan linjaa lyhemmän me°
teriä.

s 58.

Mutta Luonnontutkijat hämmästyiwät joksiki
hawaittuansa, ettei sama pendeli kaikin paikoin maan
päällä minutissa tee yhdenwerran heilauksia. Mai-
nittu 3 jalan ja 8 linjan pituinen Parisin pendeli
tekee equatorin tienoilla wähemmän ja pohjoisnawcm
ympärillä enemmän kuin 60 heilausta minutissa.
Mutta kuin pendelin liikkeet tulewat erinomattain pai»

ia painowoima heikkenee sen enemmän, mitä
etemmäksi etennäidään maan keskipisteestä (§ 39),
niin woitiin pendelillä tehdyistä koetteista päättää,
että kaikki paikat equatorin kohdalla owat etempäuä
maan keskipisteestä kuin joku paikka maan napojen
ympärillä. Maa ei siis ole ihan ymmyrkäinen kuin
pallo, waan, niinkuin kuwcms 32 osoittaa, wähän
litteämpi napojen tienoilla. Sen» Kuw. 32.

tähden onki se linja, joka equa-
torin paikalla ajatellaan mene»
wän maan läpi pinnasta pin-
taan keskipisteen kautta, 17<9
Sachsan eli N93 Ruotsin penin-
kulmaa, jota wastaan napojen wäliä on «71
Sachsan eli NZgx', Ruotsin peninkulmaa. Muu»
toin panee pakowoimaki (§ jonka maa pyöries-
sänsä synnyttää, pendelin heilaukset eqwatorin tie-
noilla werkempaan käymään.
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Weteläin aineiden tasapaino (Hydrostatikki).
Wesi eli muu wetelä aine sanotaan oleman ta-

sapainossa, jos kaikki sen pinnassa olemat osat omat
yhtäkaukana maan keskipisteestä. Sentähden täytyy
kaiken järkähtämättömästi paikallansa seisoman »ve-
telän aineen pinnan olla osan pallon pinnasta. Ia
että se niin onki, se on suurilla mesillä, esimerkiksi,
waltamerellä, huokiasti hawaittawa. Pienemmät
tasapainossa olemat weteläin aineiden pinnat näyt-
tämät kuitenki oleman ihan tasaiset, kuin lawallisct
peilit, ja painowoiman suunta on niitä mustaan suo-
rapystyinen.

Iys mistä syystä tahansa joku osa medestä on
tullut torkiammalle kuin joku toinen, niin siinä ta-
pahtuu wirtaawa liike, siihen asti että kaikki osat
tulemat jälleen tasapainoon, ja syy tähän liikkeesen
on osittain painowouna, osittain kohesionin (kestämi-
sen) heikkous. Wirtain juoksu mereen päin sentäh-
den ei ole mikään muu, kuin kaiken, maan päällä
oleman meden pyrkiminen tasapainoon.

s 60.
Jos joku astia täytetään medellä eli muulla

meteleillä aineella, niin möisi luulla sen sitä enem-
män rutistaman astian pohjaa wastaan, mitä enem-
män sitä astiassa on; mutta se ei olekaan niin; sillä
rutistuksen suuruus tässä tapauksessa ei ole Meden
paljoudessa, maan sen korkeudessa ja astian pohjan
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laweudessa. Tarkimmat kokemukset todistamat että
jos pohja ja korkeus eri-suurissa medellä täytetyissä
astioissa, niinkuin kumauksissa 33, 34, 35 ja 3L,
omat yhtä-
suuret, niill
rutistuski,
jvka tapah-
tuu näiden
astiain poh-
jaa wastaan, kaikissa on ihan yhtä-suuri. Kaikissa
näissä astioissa on, niinkuin nähdään, meden pal-
jous sangen eri°sunri, Sentähden woidaan wähällä
medellä saada maltaan suuri rutistus, jos mesi pan-
naan ahtaasen ja korkiaan astiaan, jonka pohjapuoli
on jokseeuki lawia. Waikutus tässä on aiwan sama,
kuin jos asticl olisi partaaseen asti yhtälamia kuin
se on pohjasta.

Jos t kubikkituuma mettä painaa 1 luodin, ja
jos astian pohjan laweus on 32 qwadrati tuumaa
(neliskulmaista tuumaa, neliötuumaa), ja meden kor-
keus on 1 tuuma, niin astian pohjaa rutistaa <X62
kubikkituumaa mettä, jotka painamat yleensä 32 luo-
tia, se on l naulan; mutta jos wesipilarin korkeus on
IUO tuumaa, niin se rutistaa niin paljo kuin WOX32
kub. tuumaa mettä, se on, 100 naulan painolla.

Siitä, mitä tämän §-in alussa on sanottu, seu-
raa, että astioissa, joiden yksi pnoli on lawiampi
kuin toinen, eli yhdistetyissä eri astioissa, joissa
mesi pääsee juoksemaan toisesta toiseen, sen niissä
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seisoman meden piittä on kaikin paikoin yhtäkorkialla
pohjasta. Tämä nähdään todeksi kahwipannnissa,
theetannuissa, öljylampuissa jaruiskukaunuissa, joi»
den ahtaammassa osassa, s. o, piipussa eli torwes»
sa, wesi aina seisoo yhtäkorkialla kuin lamiammas.
saki. Jos mäellä kuohuma lähde seinitetään, ja sen
wesi röörin (torwen) kantta juoksutetaan mäen alla
olemaan kaiwo-laitokseen, niin lähteen seinitys ja
kaiwo-laitos tormella yhdistelyinä tekeytymät ikään»
kuin yhdeksi ja samaksi astiaksi, jossa mesi kaikin
paikoin (lähteessä ja kalmossa) pyrki olemaan yhtä»
korkialla; ja tässä ymmärretään kuinka ruisku-kai-
won (eli suihku-kaiwon) rakennus on mahdollinen.

s 6!.
Jos jotakuta osaa meden pinnasta enemmän eli

mahemmän rutistetaan, »iin tämä rutistus lemenee
kaikkiin muihiuki meden osiin.

. Jos kaikui puolin umpinaisen astian kanteen,
ja kupeesew tehdään neliötuuman (qwadratituumau)
suuruinen reikä, ja aslia, kumetreiäu suljettua r»N'
«illa, täytetään medellä eli jollakulla muulla wete-
lällä aineella, ja jos sitten kansireiän kautta kulke-
malla tulpalla meltä rutistetaan 100 naulan painol-
la; niin jokaisella neliötuuman suuruisella osalla
astian seinämistä on wastustettawana !Ul> naulan
paino. Tehköön astian seinämien sisäpuoli yleensä
esimerkiksi 60 neliötuumaa, niin wcden rutistus kait»
kiaan astian seinämiä mastaan on
naulaa. Kuwetreikääu pantua ruutia wastaan rn-
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- listaa 100 naulan paino. Jos ei se jaksa sitä »vas-
tustaa, niin se wiskaupi tiehensä. Jos kuwetreikä
olisi 2-den neliötuuman suuruinen, ja suljettaisi jol-
lakulla ulkoapäin sitä »vasten painetulla lewyllä;
niin tarwittaisi, sisältäpäin tapahtuman rutistuksen
wastustamiseksi, lewyä ulkoapäin painaa 200 na»'
lan »voimalla.

Hydrauli-prässin eli »vesi-rutistimen lai-
tss (Ku»v. 37) on äsken sanotusta ymmärrettäwä.
Tässä ahdistetaan painopumpulla »vettä pillin tn lä-
pitse ontee» cylinderiin ec-hen, joka on suljettu liil>
ku»valla »uäunänä p-lä. Pilli t olkoon poikkipäin initaten
1 neliötuuman la»via, ja männän alapää tehköön <OO
neliötuulnaa. Jos n»)t sitä t°sa ole»vaa »vettä rutis-
tetaan 600 naulan »voimalla, niin mäntä p työntäikse
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ylös 100X660 naulan »voimalla; ja jos jo-
ku kappale on mäuuäu yläpään p-u ja niskapalkin e n
»välillä, niin se tulee rutistetuksi samalla »voimalla.

s 63,

Syy siihen, että joku »vissi osa paikallansa sei-
soman astian sisässä olewctsta »vedestä (esimerkiksi
kuivauksessa 38 musta kohta !>') ei »va° Kuw. 38.
joa pohjaan, »vaikka sen yläpuolella olewa

»vesi sitä painaa alaspäin, eikä syrjälle
kupeillensa, »vaan pysyy paikallansa, on
se, että tätä kannattawat ja tasapainossa
pitämät sekä pohjasta että päältä ja kupeilta muut
»veden osat. Jos tämän meden osan (»'-") siassa
olisi joku muu samankokoinen ja samanpaiuoiuen tap-
pale, niin tulisi se samaten kuin »vedenki osa »' ru-
tistetuksi ja kannatetuksi ympärillänsä olemilta »veden
osilta. Mutta miten kaypi, jos »vajotettawa kappale
on tosin samankokoinen, »vaan ei samanpainoinen?
Tässäki tapauksessa on »veden rutistus sama; mutta
jos kappale on kewiämpi kuin sama koko »vettä, niin
se ei »voi sitä »vastustaa ja pysyä paikallansa, »vaan
nousee meden pintaan; jos taas kappale on mettä
raskaampi, niin »vesi kyllä kannattaa jonku osan kap»
paleen painosta, »vaan ei koko seu painoa, ja kap-
pale »vajoa sentähden astian pohjaan.

s 64.
Tässä pankaamme sentähden muistoomme seu-

raama niin kutsuttu Archimedeksen laki:
Itsekuuki »veteen wajotetun .kappaleen
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painista kannattaa wesi niin paljo, kuin se
wesi painaa, jonka sian sama kappale täyttää.

Muutamat tawallisimmat esimerkit näyttämät ta»
män todeksi. Helposti nostetaan ja liikutetaan sinne
ja tänne, medellä täytettyä ämpäriä niin kauan kuin
se on meteen npotettn, sillä wesi kannattaa koko äm»
parin painon. Mutta ilmassa sitä wastaan tarwi-
laan wesiämparin nostamiseen saman werran moi°
maa, kuiil ämpäri wesineeu painaa. Samoin me
woimme meden mallassa olemaa ihmistä yhdellä sor-
mella nostaa ja liikutella.

s 63.
. Kubikkituuma mettä painaa i luodin. Joku

kappale, esimerkiksi palainen lyijyä, punnittakoon en»
sin ilmassa ja löydyttäköön sen painaman 22 luotia.
Jos lyijypalainen sitte punnitaan wnjotettutta me-
teen (Kuw. l)9) ja meden hawaitaan kannattaman 2

Kuw. 3N.
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luotia lyijl,!! painosta, »iin tämä kokemus näyttää,
että 22 luotia lyijyä mahtuu samaan tilaan kuin 2
luotia »vettä, (nimittäin 2-dc» kubikkituuman awaruu»
teen), taikka toisin sanottu, l l luoUa lyijyä waatii sa-
man werran tilaa kuin l luoti wettä. Tässä woidaan
päättää, että lyijy on N kertaa tihiämpi kuin wesi.

Tällä keinoin määrätään tawaUisesti kappalten
tiheys eli niiden specifika-paino, (omituinen paino)
(katso § 53).

s 66.
Se on helppo ymmärtää, että itsekuki wetelä

aine kannattaa sen enemmän siihen wajotetun kap»
paleen painosta, jota tihiämpi sama wetelä aine on.
Sen taulun mukaan, joka löytyy s 53-nessa, suhteu-
tuwat alkkoholin, weden ja rikkihapon tiheydet niin
kuin luwut 79, 100, 18^l.

Jos otetaan melkeen samallainen
tuin kuivauksessa on kuwattn ja sen alapää- «

hän pannaan cläwää-hopiaa eli haulia, että
se »vetelään aineesen laskettuna seisois Pystys- !
sä; niin tämä kone ei wajoa yhtä-sywälle kus- !

saki äsken mainitussa wetclässä aineessa. Jos
se wedessä wajoa esimerkiksi »-ha» asti, niin
se alkkoholissa, jonka tiheys on wähempi,
joa paljoa sywemmälle, mutta H
jonka tiheys on suurempi, sitä »vastaan paljoa
matalammalle.

Sellaisia koneita kutsutaan »vieraalla sa° H,
nalla areometeriksi, ja ne owat soweliaat v
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ja tarpeelliset erinäisten weteläin aineiden tiheyttä
(eli sakeutta) »verratessa.

Gase in Tasapaino,

s «7.

Me olemme jo § Z-cisst 7 ja l 8 maininneet niitä
omaisuuksia, jotka eroittawat ilmattiset (ilmanmuo-
toiset) kappaleet eli gasit komista ja wctelöistä kap-
pateista.

Näitä omaisuuksia tarkemmin tutkiessamme otam-
me me esimerkiksemme ilman, koska kaikki sen »vaki-
naiset omaisuudet owat samat ja seuraamat samoja
lakeja kuin muidenki gasein yhteiset omaisuudet.

Ilman atomia (pienimmiä osia) pitää lämmin
niin kaukana toisistansa, että keskinäinen weto niiden
wälillä näyttää peräti häwinneeksi. Jos seutähden
ajatellaan jossakussa awaruudessa (Knw. 4l) ole-
man ilma-atomit 22a 3; niin ne eiwät Kuw. 41.
pyri (nuotein suuntaa) lähenemään toisi- O

ansa, sattuaksensa toisihinsa. Ne näyt-
täwät sitä wastaan pyrkiwän etenemään
toisistansa, niinkuin nuolet kumauksessa Kuw. 42.
42 osoittamat. s^sG^

Gasit omat senlähden sellaisia kap- Z.
paleita, joiden atomit alinomaa pyrkiwät '
pakenemaan toisistansa, ja syynä tähän pyrkimiseen
pidetään erinäinen gasein osien wälillä olema woi°
ma, nimittäin mierastus-woima (repulsioni).
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s 68.
Katsellaan nyt, mitä tästä ilmanmuotoisieu kap'

palten omaisuudesta seuraa. Jos ilma on suljettu
astian sisään (kuw. 43), niin osat <->»»» Kuw. 43.
pyrkiwät pakenemaan toisistansa ja pon-
nistawat sentähden astian seinämiä was- <Z
taan.

Tämä gaseiu lewenewäisyys kutsutaan pounis»
tuswoimaksi eli elastillisuudelsi eli timmoi»
suudeksi.

Jos astia'ajatellaan woiwan lewetä. 4 kertaa
suuremmaksi (kuw. 44), niin osat Kuw. 41.

w v/

a-t luonnollisesti etenewät toisis-
tansa. Kuin astian (kuw. 43) sei- G! G
namilla on wastustettawana 4 3-u °

(neljän ilma-osan) ponnistus, niin G
ponnistaa samansuuruisessa osassa
n, nnp-sa (kuw. 44) ainoastaan 1 .-, eli neljäs osu
ilmaa, neljä kertaa »vähemmällä »voimalla.

Mutta jos sama ilmakoko (kuw. 45), Kuw. 45^
sitä-wastaan, ajatellaan niin pakattuna, ""^l^
että osat »-e mahtumat 4 kertaa pieneni' °

pään astiaan (kuw. 46) kuin alkuausa,
niin tämän wiimemailiitun astian seinä- Kun>. 16^

millä on wastustettawana 4 a°n suurui- IZZITO!
nen pounistus. mutta edellisen ainoas-
taan l »-n ponnistus.

s 69.
Samalla ilman paljoudella oli näissä esimer»

6
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teissä niin muodoin eri»suuri ponnistuswoima eri»
suuressa awaruudeosa. Me näimme selkiästi, että
ponnistuswoima, tilan suuretessa »väheni, ja toisin,
tilan pieuetessä, eneni.

Tämä gasein- ponnistuslvounan ja awaruuden
keskuus seuraa omituista, näin kunluwaa lakia:

Niin monta kertaa kuin gasin tila pie-
neilee, niin monta kertaa sen ponnistuswoi-
ma enenee.

Samalla ilmamassalla (ilman paljoudella) on sen-
tähdeu, tilassa >,

ponnistuswoima l, 2, H, 8, 10, 32 jj.n. e.
s 70.

Jos sentähden ilma soweliaalla keinolla eli lai-
toksella rutistetaan saugen pieneen tilaan, enenee sen
ponnistuswoima niin, että se woidaan sitte käyttää
»voimakkaimpiin »vaikutuksiin, niinkuin esimerkiksi il»
mapyssyt näyttäwät.

Lähemmän esimerkin tästä »vaikutuksesta antaa
kuiteuki poikalasten h»)wm tunnettu putkipyssy
(kuw. H?). Kuw.

molcmmi»- /»

päin suljettu tulpilla p ja p'. Työntäissä laastukilla
(männällä) 8-lä lulppaa p'>tä, rutistuu ole»va il-
ma siksi kuin sen ponnistuswoima »vihdoin enenee sii«
heu »näärään, että se suurella »voimalla ja kowalla pa»
mauksella ajaa edellisen tulpan p-n tiehensä. Tulppa
p' on tässä ikäänkuin liikkuma seinä astiassa
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Jos ei maan wetowoima estäisi ilma-osien wie-
rastns woimaa, niin ilma leweneisi taiwaan ääret,
tömään awaruuteen. Maa on,sentähden yltäympäri
piiritetty ilmalla, ikäänkuin peitteellä, joka kutsutaan
Atmospheriksi (ilmapiiriksi), ja jonka korkeus
tekee noin 5 tai 6 Ruotsiu penikulmaa.

> Kuin maan wetowoima wähenee etäisyyden mu»
taan, niin siitä seuraa, että maata likimmäinen ilma
on tiheämpi (eli sakeampi), kuin ylempänä eli etem»
päuä olewa ilma.

Maan wetowoimasta seuraa pait sitä, että ilma
rutistaa kaikkia aliansa olewia kappaleita wastaan.
Me woimme mitata tämän rutistutse!., se on, mää»
rätä ilman painon. Tämä tapahtuu noin: ota suuri,
onsi lasipallo, ja punnitse se, taynnänsä ilmaa, hy»
win tarkkaan. Tämän tehtyä, pumppua ilmapum»
pulla ilma pois pallosta, ja punnitse pallo uudes-
taan. Näiden painojen eroitus ou sen siiuä olleen
ilman paino.

TäNäkeinoin ollaan hawaittu ilman tiheyden
olewan 7?0 kertaa wähemmän kuin weden. Jos
pallo olisi sisältänyt tasalleen l luodin ilmaa, niin
se olisi luonnollisesti wetänyt 770 luotia wettä, ja
770 kubikkituumaa ilmaa painaa niin muodoin saman
werran kuin l kubiktituuma wettä.

s 72.
Pait tawallista eli atmosphcrin ilmaa, joka pii-

rittää maalipallon, tunnetaan wielä muitaki gaseja,
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joiden tiheys kuitenkaan ei ole sama kuin tämän
ilman. Wetygasi esimerkiksi on !4 kertaa wähem-
män tiheä, mutta chlorgasi (suolagasi) H kertaa ja
sMappogasi tihiämpi kuin ilma.

Miten »vähemmän tiheitä, ja seutähden kewiäm-
piä gaseja käytetään ilmapurjehtimiseeu, tulee pe-
rästäpäin selitettäwäksi,

s 73..
Mutta myös waa'alla punnitsematta »voidaan

se rutistus, jouka ilma »vaikuttaa kappaleita »vas-
taan, hcnvaita ja määrätä.

Olkoon kaksisäärisessä la- Kuw. 48.

sipiNissä (kuw. elä- —^sl^i)
wää-hopeaa. Niiukuin Z 59-ssi
on sanottu, owat eläwän-hopean D R
pinnat molemmissa säärissä yh-
tä korkealla, josta-seuraa että.
eläwä hopea-patsas »i, pitää M
cd°n ihan tasallaan (tasapainos
sa). Toisen säären suu («) suljettakoon ilmanpitä-
»vällä tulpalla, ja toisesta kaadettakoon, tarpeeksi
kallistamalla ja heilauttamalla, puoli eläwää-hopcaa
pois. Tämän tehtyä woisi luulla, että eläwä-hopea
asettuu yhtä-korkealle molempiin sääriin, mutta »vas-
ten luuloa se seisattuu yhteen sääreen, niinkuin ku-
maus N näyttää. Mikä tässä pitää eläwä-hopea-
patsaan tasapainossa? Ei »nikään muu kuin toisesta
suusta paiuawa iliuapatsas, joka ulkopuolella lasi-
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pilliä woidaan ajatella ulottuwan aina atmospherin
ylärajaan asti.

Jos tulppa suusta n otetaan pois, niin eläwä-
hopea heti wajso ja asett.ukse, uiiukuiu kuwaus
6 osottaa, yhtä-korkealle molempiin sääriin. Minkä-
tähden? Seutähden, että ilma painaa molemmista
snista yhtäckowasti, ja pitää, niinmuodoin, eläwän-
hopean tasapainossa.

s 74.
Tämä kokemus kaypi kuitenki wähäisen toisin,

jos siinä käytetään pitempää pilliä, esimerkiksi niin
pitkää, että kumpaueuki sääri on 36 tuumaa korkea.
Jos nyt tehdään sama kokemus kuin äsken, min
nähdään elmvän-hopean siinä sääressä, jossa K 4!»
tulppa on, wajoawan alemmaksi, pykälään s!
e.hen (kmv. H9). Kuin wäli dc mitataan, niin
se tekee 28 Parisin tuumaa 756 millimete-

6 Ruotsin decimali- (s. o. kym-
men- eli kymmenys-) tuumaa *).

Tämä kokemus todistaa pait sitä, ettei
ilma woi pitää tasapainossa kuinka korkeaa z
eläwächopea-patsasta tahansa, Uz H

s ?5.
Jos pillin snu on l Parisin qwadratti- eli

*) Dccimalituuma, kymmentuuma cl, kymmenys-
tuuma »n kymmenes osa jalkaa eli wiides osa korttelia,
jota ivastaan tawallista kauppatuuma cli niin kutsuttua
tekotuumaa menee 12 1-teen jalkaan ja niinmuodoin
6 I-tccn kortteliin.



86

neliötuuman lawea, niin ne woimat, jotka tässä toi-
nen toistansa pitäwät tasapainossa, owat seuraa-
maiset: yhdellä puolella eläwä-hopea-patsas, joka on
neliötuuman lawea ja 28 Parisin tuumaa koorkea
niinmuodoin koko patsas 28 kubikki-eli kuutiotuu»
maa toisella puolella ilmapatsas, joka samoin on
neliötuuman lawea,mutta koto atmospherin korkuinen.

Tällainen ei äwä-hopea-patsas painaa 7,H39
grammia, taikka noin Ruotsin naulaa, (katso
Z 52); niinmuodoin painaa se ilmapatsas, joka on
neliötuuman lawea ja koko atmospherin korkuinen,
myöski Ruotsin naulaa. Koska maa ja kaikki
kappaleet maan päällä owat ylta-ympäri ilmalta
piiritetyt, ja ilman paino, niinkuin wedeuki paino

kaikkien ilman(Z 61), waikuttäa jokahaaralta; niin
alla olewien kappalten kullaki ueliötuumaa (kuw. 50)
lawealla pintaosalla on wastus- Kuw. 50.

tettawana Ruotsin naulan
rutistus.

Jos esimerkiksi pöydän pinta
tekee l neliömeterin 1372 Pa-
risin neliötuuma 1150 Ruotsin
neliökymmentuumaa, niin se paino,
joka pöytää painaa, on Ruot-

sin naulaa.
Aika ihmisen ruumiin pmta tekee Kuvallisesti

l-den neliömeterin paikoilla: jokaisella ihmisellä on
niinmuodoin alinomaa kanneitawana se ihmeteltäwä
ja uskomatoin paino 20,000 Ruoism naulaa.
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Me eimne kuitenkaan tunne tätä kuormaa, kuin
se, waituttain kaikilta puolin, on tasapainossa ja sen
kautta häwiää. Mutta jos käwisi laatuun toiselta puo-
lelta ruumista ottaa pois tämä rutistus, niin toinen
puoli saisi suuremman kuin 10,000 naulan telläyk-
seu;- telläys,jota ei yksikään ihminen taitane sietää!

s 70.

Yksinkertainen kone ilman Nltistuksen K. 51.

mittaamiseksi on barometeri (tuw. 5l). Tä-
mä kone tehdään muutamia linjoja paksusta
ja noin 36 eli 40 tuumaa pitkästä lasipillis-
tä, jonka toinen pää sulatetaan umpeen. Tä-
mä pilli täytetään elämällä hopealla; awonai-
nen pää suljetaan sormella, käännetään alas-
päin ja pistetään niin suljettuna, astiaan, !
jossa on eläwää.hopeata (kuw- 5l). Sormen
poisotettua laskeupi pillin sisässä olewa
wä-hopea erääseu pykälään » asti, joka on
28 Parisin tuumaa eli 73. 6 centimeteriä --

26, 6 Ruotsin kymmentuumaa korkeammalla kuin
astiassa oleman eläwän-hopean pinta ab. Tämä
wäli kutsutaan barometerin-korkeudeksi. Eläwä-
hopea-patsas pillissä pysyy tasapainossa pintaan
sb-hen waikuttawasta ilman rutistuksesta.

Tässä kohtaa kuitenki se kysymys: mitä on pil-
lissä yläpuoletta eläwän-hopean. Ei mitään muuta
kuin ihan tyhjä tila, joka tämän kokemuksen keksiän,
Toricellin, nimellä kutsutaan Tori.cellin tyh»
jyys°tilaksi.
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Lasipillit kelwollisiiu barometcreihin eiwät saa
olla liian ahtaat, waan wähimmästään 3 eli lin-
jaa laweat; lasi ja eläwä-hopea pitää olla ihan puh-
dasta ja Toricellin tyhjyys-tilassa ei saa olla wä-
hääkään ilmaa, koska sen ponuistuswoima muutoin
olisi wastuksena atmospherin rutistukselle. Että
saada ilma tukkuuaan pois, on eläwä-hopea pillissä
jonkun ajan kiehutettawa.

s 77.
Koetus näyttää, ettei eläwä-hopea barometeris-

sä kaikin ajoin ja kaikin paikoin seiso yhtä-korkealla;
tästä seuraa, ettei atmospherin rutistus joka pai-

kassa ole yhdenlainen. .Näitä muutoksia sauotaän
barometerin nousemiseksi ja laskeumiseksi.

Jos barometeri esimerkiksi meren rannalla näyt-
tää 28 tuumaa, se on, jos eläwäu-hopean pinta la-
sipillissä on 28 tuumaa korkeammalla kuin astiassa,
niin se laskeupi pillissä, barometerin wietyä korke-
alle »vuorelle, jotenki alemmaksi. Syy tähän on
helppo hawaita: wuoren kukkulalta atmospherin ra»
jaan on lyhempi matka kuin alempana olemalta me-
re» rannalta. Ilmapatsas, joka wuorella waikuttaa
rutistusta eläwään-hopeaan, on niinmuodoin juuri
sen werran lyhempi, kun wuoren kukkula on korke-
ammalla meren rantaa, ja ilman rutistuski on sen°
tähden heikompi.

Barometeri' on siis tärkeä kone määrätessä muo-
rien korkeutta. Koska se kerran on saatu niin lai»
tetuksi, että se on sowelias kulettaa matkoilla, niin
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se on seurannut Luonnon-tntkioita sekä Alppein että
muiden korkeinpieu wuorteu kukkuloille.

s 78.
Paitsi paikan yläisyyttä, on wielä muitaki

ampia syitä, jotka »vaikuttamat barometeri-korkeu-
teen- Kaikkia niitä ilmauksia, joiden seurassa aina
on tasapainon häwiäminen atmospherissä, niinkuin
rajuja tuulia, maan järistyksiä ja ukkoisen ilmaa,
ennustaa barometeri jo edeltäkäsin kowalla lasken-
luisellansa.

Jos atmospherissä on paljo wesi höyryä, jota
siinci aina on hywin lämpimän poudan aikana; niin
ilman rutistus enenee wielä enemmän wesihöyryn
ponnistuswoimasta, jonka tähden barometeri Mii-
kaa nousee hywin korkialle.

Mutta kuin, ilman jäähtyessä, wesihöyryjen pon»
nistuswoima wäheuee, niin wähcuee myös ilman
rutistus, jonka tähden barometeri tällä ajalla las-
keupi. Jäähtyneet höyryt näkywät sitte pilwinä tai-
waalla, taikka tulemat sateena alas. >

Koska barometeri paljoa ennen, kuin pilwet ja
sade näkymätkään, antaa tietää sellaisia ilman muu-
toksia, niin on se warsinaineu säiden ennustaja, ja
sentähdeupä sitä pidetäänki monessa talossa.

s 79.
Atmospheri ei ole yhtä-tiheä eri korkealla maas-

ta. Likinnä maan pintaa se on tihein, koska tässä
kohden alinomaiset ilmaosat rutistetaan ylemmiltä.
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Korkeitta muorilla st jo näkyy seltiästi, että
ilman tiheys wähenee sen enemmän, mitä ylem-
mäksi noustaan. Jos esimerkiksi hywin korkialle
wuorelle wiedääu ilmatta täytetty ja tarkkaan suljettu
puteli, niin tulppa työutäikst tiehensä. Sydän ajaa
melkoisella wonnalla weren meidän ruumiimme ulko-
puolimaisiin hienoin ja heikkoni suoniin, jotka kui-
tenki hywin kyllä sietäwät tämän woiman, atmosphe-
rin ulkoapäin kohtuullisesti rutistaessa; mutta 24 eli
26 tuhannen jalan korkeudella, jossa ilman rutistus
on paljoa heikompi, halkiawat uämät werisuouet ja
weri tuuteikse uiistä ulos. Ilma täällä ei ole enää
hengen wedolleukaan tarpeeksi tiheä.

s 80.
Ilman ponnistuswoima eli leweimväisyus tekee

sen mahdolliseksi niin ohentaa ilma jossakussa asti-
assa, että se on melkein tyhjä ilmasta. Laitos,
jolla tämä tapahtuu, kutsutaan ilmapumpuksi.

Katsellaan tässä tätä laitosta, (knwaus 52)!
Onsi cylinderi ui. Kuw. 53.

c 6 on pillillä yhdis-
tetty lasikelloon i-huil,
joka ilmanpitawästi °-i

seisoo ilmapumpun
lautaseksi kutsutul-
la lewyllä up-lä. Kel-

!i

Lo on se astia, josta i!>^!<.
ilma on tyhjennettä- n > !

wä. Tätä wasten on ' "'
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cylinderiin tehty ilmanpiläwä, keskeltä läpikaiwettu
mäntä «s, ja kaksi wentiliä (sulkua) l> ja 11, jotka
nwanluwat, kuin ilma ponnistaa alhaaltapäin, mut-
ta sulkeutumat, tuin ilman ponnistus waikuttaa yl-
häältäpäin.

Kuin nyt kone pannaan liikteeseu, wetäen ylös-
päin mäntää, joka ensin on työnuettyuF cylindcrin
pohjaan !.c-hen, niin wentili l> sulkeutuu ulko-ilmau
rutistuksesta ja männän alla syntyy ilmaton paikka
okl>c; mutta ponnistuswoimastausa lähtee osa ilmaa
kellosta, tunkeikse »-mi» kautta pilliin, kohottaa »ven-
tilin K ja lewenee paikkaan ell,c°hon. Ilma uyt
ohenee (hienonce, harwenee) kellossa, kuin sitä siitä
lewenee pilliin ja männän alle cylinderiin. .

Työntäessä taas mäntää cylinderin pohjaan,
rutistuu el'l»c-fä olcwa ohentunut (hieno) ilma, ja
niinmuodoin tiheneeki (sakeutuupi). Wentili l< sul-
keutuu, ja rutistettu ilma utl,c-ssä awaa wentilin I»
ja menee ulos männän reiän läpitse.

Kuin useammin kerroin.näin tehdään, niin ilma
kellossa wihdoin ohenee siihen määrään, ettei seu
ponuistuswoilna enää jaksa kohottaa wentiliä K-ta,
ja ilma kellossa ei woi enää oheutuakaan.

Minkä merkillisen.ilmauksen emmekö uyt näe!
Kellossa q ei ole enää seu merran ilmaa, että

sen ponuistuswoima jaksaisi wastustaa ulkoapäin
paiuawaa ilmaa. Kello kiinnittäikse sentähden niin
lujasti lautaseen, ettei sitä wätiwallallakaan saada
siitä irralleen. Wasta kuin hanan l läpitse laske»
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taan ilmaa kellon sisään, saadaan se huokiaSti
tasesta irll.

s 81.
Niistä monista kokemuksista, joita ilmapum-

pulla ollaan tehty, tahdomme tässä erittäin mainita
yhdeu, joka on saanut kuuluisan .nimen historiassaki.

Otto von Guerike Magdeburgista, ilmapum-
pun keksiä, teetti waskesta kaksi ontta puolipalloa
(kmv, 58), joiden reunat käwiwät Kuw. 53.

ihan ilmanpitäwästi toinen toiseen- ls^/^^M^
sa. Puolipalloin reunat, wähäisen
»voideltuna talilla, rutistettiin toi'
nen toistansa wastaan, ja hanan c läpitse pumput-
tiin ilma pallosta ulos. Nämät puolipallot, jotka
sitä ennen itsestään erkaantuiwat toisistansa, oliwat
nyt, ulko-ilman rutistuksesta, niin kiintyneet toinen
toiseensa, ettei useammat hewoisetkaan, jotka »val-
jastettiin puolipalloissa olewiin renkaisiin, woineet
niitä saada irralleen.

Tämä kaunis kokemus tehtiin Herroinpäiwillä
Regensburgissa, wuouna 1650, Keisari Ferdiuau»
dinlll ja monen Ruhtiuan ja Herran läsnäol»
lessa, kaikkein näiden ja muiden suureksi hämmäs-
tykseksi.

Ilmapumpulla woidaan pait-sttä näyttää, että
ilmattomassa paikassa kaikkikappaleet putoawat yhtä-
kiireesti, ettei siinä woi eläimet elää eikä tuli palaa,
ja monta muuta ilmausta, joista perästäpäin tnlee
enemmän puhuttamaksi.
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Monet ilmaukset, esimerkiksi hengittäminen
ja imeminen, ja monet laitokset, niinkuin wesi»
pumput ja paloruiskut, owat perustetut osaksi
ilman rutistuksessa, osaksi ilman ohentumisessa.

Jos oljenkorreu, piipunwarren eli muun pillin
toinen pää pistetään weteen, ja ilma siitä imemällä
tyhjennetään, niin wesi nousee, ulko-ilmau rutistut»
sesta, ylös pillin toiseen päähän. Jos imeminen
ei tapahdu suulla, waan jollakulla eri laitoksella,
niin siinä on pumppu.

s 83.
Pumpussa ou erittäiuki

merkittäwä wesikoko u s p a i k-
ka, kuw. 54 tawallisesti maa»
han kaiwettu kaiwo. Tämän si»
sään menee imewäpiippu L,
jonka yläpäässä on wentili c:.
Piippu n, joka on imewän°pii.
pun päällä, sanotaan nosta-
maksi eli nosto-piipuksi, ja
piippu L, josta wesi juoksee
ulos, o« laskewa eli lasku-
piippu. Nosto-piipussa nosle-.
taan ja lasketaan männän War-
ren r alapäässä olewaa mäntää,
jossa on reikä ja wentili 11.

Kuw. 51.

Wetäissä mäntää ylöspäin,
ohenee sen alla olewa ilma, jon-
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katähden iventili li sulkeutuu/ wentili c: awantuu,
ia wesi nousee imewästä-piipusta nosto piippuun.
Tyontäissä taaS mäntää alas-päin, sulkeutuu wen-
tili 6, ja sen päälle kertynyt wesi kohottaa weutilin
11, nousee männän reiästä ylemmäksi ja ylemmäksi
siksi kuin setapaa lasku-piipun, josta se sitte juoksee
ulos. ' Se on näiden osien keskinäisessä suuruudessa,
jos pumppu autaa wettä usiammalla eli harwem-
malla »vedolla.

s 81.
Woipito wettä sellaisella pumpulla kohottaa mi°

teu ylhäälle hywänsä? Essuinkaan, loska ilman ru-
tistus ei woi kohottaa wettä ylemmäksi kuin noin
30 Parisin jalkaa. Me tiedämme nimittäin §

75-nestä, että ilman rutistus wastaa ja pitää tasal-
laan 28 Parisin tuuman korkuisen eläwä-hopea-pa<>
saan; mutta kuin wesi on kertaa kewiämpi
eläwää-hopeaa (§ 53), niin tarwitaan tuu-
mau korkuinen wesipatsas pitämään tasallaan 28
tuuman korkuista eläwä-hopea-patsasta taikka atmos-.
pherin rutistusta. Mutta tekee 378 tuu-
maa Parisin jalkaa Ruotsin jalkaa).
Sentähden ensimmäinen wentili ei saa olla ylempä-
nä kuin 3N Ruotsin jalkaa weden pinnasta wesiko-
kons paikassa (kaiwossa). Wettä kyllä woipi nos-
taa, uosto»pi!pussa wielä korkiammalle, waan ei ai-
wan suureen määrään; sillä mitä korkiampi wesi-
patsas nosto-piipussa on, sitä työläämmäksi tekee sen
paino pumppuamisen.
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Sos seutähden wesi on nostettawa hywiu sy'
wistä paikoista eli hywin korkialle, niin siihen käy»
telään toisenlaisia laitoksia, nimittäin painopump-
puja (eli rutistuspumppuja).

s 85.

Paloruiskun (kmv. 55) waikutns syntyy enim-
mäksi osaksi rutistetun ilmau pounistuswoimasta.
Paloruiskun osat seisomat ammeessa H,, joka alinomaa
pidetään täynänsä wettä. Ammeen keskellä on wah°
wa astia (reserwoir) 3, kutsuttu il malattilaksi,
jossa pnrskupiippu i> ulottuu melkein pohjaan asti.
Pumppuamifen alussa suljetaan pnrskupiippu z-n
kohdalle laitetulla hanalla. Wettä pmnputaan nw>
lemmilla pumpuilla u« astiaan 3, jossa ilma, ei
löytäen reikää rutistuu, sitä tiheämmäkn mitä enem-
män wettä astiaan pumputaan. Ilman kowasti
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rutistettua, montaan 3»n kohdalla olcwa hana, ja se
astian yläpuolessa rutistunut ilma ajaa ulos wettä
suurella woimalla piipun suusta. Ia jos pumppua-
mme» ei lakkaa, miu ei lakkaa mesikään juoksemasta.

Sama wmkntus woidaan nähdä silläki tawoin,
että tawalliuen puteli paunaan puolilleen K. 56.
wettä, ja putelin tulpan keskitse pistetään il» MH
mmipitäwästi joku pilli melkein pohjaan s h
asti. Jos nyt pilliin kowasti puhutaan, 'A
niin ilma putelissa tihenee ja ajaa, puhumas- R
ta lakattua, wettä ulos putelista pillin kautta
(kmv. 50).

Jos juomalasi (takmia) täytetään medellä par-
taita myöten ja katetaan paperilla ja sitte kumotaan
ylösalaisin, niin mesi ei juokse siitä ulos; tässä es-
tää paperin alapintaa wastami rutistama ilma wettä
putoamasta. Paperi on tässä tarpeellinen ainoas-
taan sentähden, että lasia kumotessa woitmsin estää
wesi kallistetulta partaita myöten nlos juoksemasta
ja sen siaan ilmakuplia astiaan tulemasta. Jos
astian suu on tarpeeksi pieni, niinkuin monessa roh-
tolaskussa, nosto-ratissa m. m., niin paperia ei tar-
witakaan tätä kokemusta tehtäessä. Nosto-ratti
on torwen muotoiuen astia, jonka kumpainenki pää
on mvonmueu ja supistettu muikuin ratti. Jos tämä
kone upotetaan meteen eli muuhun wetelään mneesen,
niin tulee se sitä täyteen, ja'jos nyt sen yläpää sul-
jetaan sormella, niin woidaan se nostaa ylös alas-
suin, ilman että siinä olewa wesi siitä wuotaa ulos.
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Siphoni (wetopilli, juoksutin) on mutkalle
wäannetty torwi, jonka sääret owat eri-pitkät. Jos
tämän tonven lyhempi sääri pistetään weteen ja
koko torwi on täynnä mettä, niin juoksee wesi juok-
semistaan ulos pitemmän säären kautta, jonka pää
on alempana kuin lyhemmän säären pää, ja niin
woidaän siphouin (wetopillin) awulla huokiasti tyh-
jentää joku wesi astia. Tämän koneen wnikutus on
selitettäwä näin: koska koko torwi on mettä täynnä
ja molemmat sääret owat käännetyt alaspäin, niin
pyrkii yhdellä puolen koko pitemmän säären korkui-
nen wesipatsas, toisella puolen taas wesipatsas, joka
ulottuu tonven mutkasta weden pintaan astiassa,
painonsa tähden putoamaan alas; mutta molempain
»vesipatsasten painoa wastustaa ilman rutistus, joka
yhdeltä puolen waikuttaa pitemmän säären awonaista
suuta wasten, toiselta puolen weden pintaa wasten
astiassa, ja niin estää torwessa syntymästä tyhjää
tilaa, joka malttamattomasti syntyisi tonven mutkas»
sa, jos »vesipatsaat molemmin puolin juoksifiwat ulos.
Koska ilman rutistus on yhtäwahwa yhdeltä kuin
toiseltaki puolelta, niin syntyisi täydellinen tasapaino,
s. 0., wesi pysyisi torwessa paikallansa, jos wesipat-
saat molemmissa' säärissä olisiwat yhtä-korkeat, ja
niin pitemmän säären suu olisi yhtä-korkealla kuin
weden pinta astiassa; mutta jos pitemmän säären
suu on alempana weden pintaa, niin saapi wesipat-
sas tässä sääressä, ollen raskaampi, woiton, ja wesi
rupeaa siitä juoksemaan ulos, ja kuin ilman rutis-
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tus toiselta puolen aina ajaa uutta wettä torwcett,
niin juoksee wesi lakkaamatta pitemmän saaren kaut-
ta ulos, niinkauwcm kuin lyhemmän säären suu on
weden sisässä.

Tawallisesti paunaan wetopilli juoksemaan sillä
tawoin, että sen lyhempi sääri pistetään weteen ja
pitemmästä wedetään imemällä kaikki ilma pois.

11. Wapajamisen eli Lainehtimisen
(undulation) ilmaukset.

s 86.
Me lähdemme nyt katselemaan ilmauksia, joi-

den synty ja juoksu on sekä hawaittawa että ymmär-
rettäwä peräti toisella lailla kuin tähän asti katsel-
luiden. .

-

Waikka uutterimmat ja nerokkaimmat tutkiat
owat meitä keksimisillänsä ja niistä
tehdyillä päätöksillänsä, niin se on fuitenki työlästä
saada selkiä ja tarkka tolkku uäideu ilmausten luon-
nosta.

8 87.
Ennen kaikkia on tarpeellinen asettaa ja ym-

märtää yksi uusi physikillinen sana. Aineen me
olemme jo ennen tulleet tuntemaan ja tiedämme siis,
että se, ilmautukoon se missä muodossa tahansa
(kowana, »vetelänä eli ilmallisena), aina täyttää awa°
ruutta, tottelee keskinäistä wetowoimaa ja niinmuo-
doin on painawaki.
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Sanalla etheri sitä wastaan me ymmärrämme
ikääskuin aineen wastahakaa, nimittäin jotaki, joka
ei, niinkuin aine, ole kertynyt erinäisiin paikkoiu
luonnon kappaleiksi, waan jota, näkemättömän ja
tuntumattoman hieuoua, on jokapaikassa koko maa-
ilman awaruudessa. Etheri tuukeikse sentähden itse
aineesen, ja me emme woi ajatella minkäänlaista
kappaletta, jonka sssimmäisetki osat eiwät olisi piiri»
tetyt etherillä. Koska se ei täytä awaruutta sillä
lailla kuin aine, eikä tottele wetowoimaa, niin sitä
on sekä ohennetussa ilmassa ilmapumpun alla että
barometeriu tyhjyys-tilassa. Sentähden woidaan sa-
noa että koko maailma on upotettu etheriin ja tuk-
kunaan siinä uipi.

Mutta mistä tiedetään sen 010, koska sillä ei
ole ollenkaan niitä omaisuuksia, joista aineeu 010
hawaitaan?

Etherillä on myös omaisuutensa, joista se »voi-
daan huomalta.

Pait sitä että se on mitä hienointa, on se
myös mitä liikkuwaisinta, ja ainoastansa liikkees-
sä ollessansa woidaan se huomalta. Sen pieniuki
wawahtamineu leweuee ympäriseen jokahaaralle siksi
knin se tapaa meidän hnomiomme, ja me sen ha-
lvaksemme lämpimänä eli walona.

Toisia elheriu liikkeitä huomattaan niissä ilma-
uksissa, joita ymmärretään nimillä elektriciteetti
ja magnetismi.

Kauwan epäiltiin ja wiiwyttiin, ennen kuin sa-
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na etheri otettiin tieteesen. Sillä tieteen päätar-
koitus on, ettei pitää mitään muuta olewana, kuin
mikä aistimilla woidaan hawaiw, Mutta kuin se
tähän asti ei ole ollut mahdollista etheriä aistimilla
hawaitq, niin me otamme wertauksia awuksi, uäyt-
tääksemme, että sen 010 kuitenki on uskottawa.

Ei kenkään taitane epäillä hengen ja sielun
olosta, Maikka sielu on liäkymätöin ja käsittämä-
töin, me päätämme kuitenki sen olon niistä monista
ja kummasteltawista waikutuksista, joita se, waikut»
lamaan herätettynä, woipi matkaan saattaa.

Ia miksi otis se niin erittäin waikeata ajatella
etheriä niinkuin jotakuta sangen hienoa ylentoa, kos-
ta wesi, niinkuin olemme nähneet, woipi ilmaantua
sekä kowana että wetelänä ja ilmallisena kappalee-
na. Ei ole aikoja sitten, kuin se katsottiin waikeam-
maksi ajatella, että ilma oli kappale, kuin se nyt
on uskoa etherin oloa,

Wahwin todistus etherin oloon on kuitenki se,
että jos elher,i ajatellaan olewaksi> niin woidaan pe-
rustuksilleen ja jarjelleen ymmärtää, wieläpä edeltä-
käsin wtsseydellä eunustaaki jakokemuksilla wahwis-
taa monta ilmausta, joita ei mitenkään muutoin
woida selittää.

Wielä on muistutettawa, että ei kukaan pitäkö
tätä physikillistä etheriä, jonka olentoa tässä on ko-
ettu selittää, sinä wetelänä aineena, jota etherin
nimellä löytyy apteekeissa ja josta Chemia antaa
tiedon.
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Wapajamisesta eli lainehtmusesta
yleiseen.

s 88.
Sekä aine että etheri woidaan saada laadullan-

sa wapajamaau (lainehtimaan). Aineen wapajami-
sen me hawaitsemme etherin (wapajamisen)
lämpimänä ja waloua.

Koska ne liike-ilmaukset, joita wapajamiseksi
kutsutaan, ertnomattain selkiästi hawaitaan ja ym-
märetääu niistä jotka syntymät, jos tyy-
neen weteen heitetään (wiskataan) kiwi, niin nimite-
tään näitä liike-ilmauksia yleensä laine-liikkeeksi
lainehtimiseksi.

Näitä (wapajamisen) laineita on kahdenlaisia:
seisowia ja siirtywiä. Seisowat laineet syuty-
wät,jos jännitettyä nuoraa eli soittokoneeu kieltä
ihan keskipaikast,a wedetään jollekulle haaralle ja
yhtäkkiä lasketaan wallolleen. Siirtywiä laineita
saadaan ilmaumaau, jos tyyneen weteen heitetään
kiwi, eli jos kowasti jännitettyä nuoraa eli kieltä
lyödään. Groitus näiden kahden laine-lajien walillä
woipi stlitetiää seuraawalla tawalla:

Jos paikallgusa lcpaäwän jännitetyn nnoran
tila kutsutaan sen tasapainotilaksi, »iin täytyy,,
kuin nuora pannaan wapajamaau, jokainen sen osa
jokaisessa laine-liikkeessä (cli wawahdukscösa) sil-
mänräpäyksen ajaksi tulla takaisin tasapaino-tilaan,
eli, toisin sanoen, kulkea sen läpitse-, Pää-croituH
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siirtymien ja seisomien laineiden wälillä on nyt se,
että siirtymässä laine-liikkeessä ne erinäiset laiueh»
tiwat punktit (pisteet) kulkemat tasapainotilan läpitse
yksi toisensa perästä, mutta seisomassa sitä
mastaan kaikki yhtaikaa.

Niinknin jokainen tietää, lewiäwät wesilaiueet
joka haaralle meden pinnalla siitä paikasta, jossa ne
(esimerk. wiskatun kiweu kautta) alulle pannaan,
yhä ja yhtäläisesti snureuewiua pyörinä eli malttei-
na, jotka syntymät kuin etempänä olemat mesi-osat
yksi toisensa perästä tulemat liikkeelle. Wesi-laineis'sa wuorottelee kukkulat, ne niin kutsutut laineen-
harjat, laaksoin kanssa, joita sanotaan laineen-
pohjiksi. Kaikki yhden kiwen heittämisestä (wis<
kaamisesta) syntyneet laineet tekemät yhden laine-
kunnan eli laine-ryhmän.

Aiwan omituisia ilmauksia syntyy, jos kaksi eri-
näistä laine-kuntaa kohtaamat toisiansa, niinmuo-
doin, jos esimerkiksi kaksi kimeä heitetään meteen ma-
han matkaa toisistansa. Taikka sattumat silloin,
laine-ryhmien toisihinsa yhtyessä, yhden laine-ryhmän
aallonharjat yhteen laineen harjain kanssa toisessa
laine-ryhmässä, ja scnnate laineenpohjat aallonpoh-
jain kanssa, niin että korkiampia harjoja ja sywem-
piä pohjia syntyy, taikka sattuu yhden ryhmän har-
ja yhteen pohjan kanssa toisesta ryhmästä. Niissä
paikoissa, joissa wiimme mainitulla lailla tapahtuu,
arwattawasti mesi ei moi nousta eikä laskeuda, koska
inolemmat laineet raukasemctt toisensa ja estämät
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laine-liikkeen. Semmoisia eri laine-kuntain yhtymi-
sen (eli niinkutsutlm interferenzin) kautta tyweu-
netyitä paikkoja kutsutaan solmupaitoiksi, ja missä
niitä on usiampia wieretysten, siinä syntyy ei- lai-
nehtimia solmu-linjoja.

Jos siirtymät laineet kohtaamat kynäksi was-
tnsta, niin tulemat ne ei ainoastaan estetyiksi eteen-
päin menemästä maan wielä takaistuki »viskatuiksi.
Jos nyt esimerkiksi ne siirtymät laineet, jotka syn-
tymät kuin jännitettyä nuoraa lyödään, yhtymät ta-
kaisin wiskattuin laineiden kanssa, niin woipi täs-
säki syntyä solmupaikkoja (solmupuukteja), jotka ja-
kamat uuoran nsiampiin seisomiin laineihin.

Laine-liikkeet owat wahwimmat siinä kohdassa ja
siinä silmänräpäyksessä, jossa ne alkamat. lokaises»sa seuraawaisessa ajau osassa ue pienenewät ja heik-
keuemät, sen mukaan kuin ne etenewät alkupaikastan-
sa. Ääni, lämpö ja malo heikkenewät sentähden sitä
enemmän, mitä etemmäksi me meuemule niiden alku-
paikasta', ja tämä heikkeneminen tapahtuu etäisyyden
qwadratin mukaan, s. o. etäisyyden (eli matkan) mää-
rä kerrottuna itseltänsä antaa heikkenemisen määrän.

Se linja, joka näyttää laineen tasapainotilan,
(josta edeltäpäin puhuttiin), osoittaa myös sen suun-
uan, jota kohden laine-liike tapahtuu, ja suunta o»
aina ihan suora. Semmoinen linja kutsutaan laine»
säteeksi, ja sentähden woidaan puhua ääni-lämpö-
jä malo» säteistä.

Äänen», malou- ja lämpimän laine-liike ei kui-
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leukaan lemiä niinkuin lainehtiman nuoran ainoas-
taan yhdelle suunnalle, eikä niinkuin lainehtiwau me-
den (liike) kaikille suunnille tasaisella pinnalla, maan
ihan joka haaralle. Jos sentähden joku osa onssi-
suksiseu pallon keskipisteessä pantaisi wapajamaau,
niin siitä lähtisi laine-säteitä ihan jokahaaral-
le ja ne tulisiwat joka punktiin (pisteesen) pallon
pinnassa. Sillä muotoa lewiää ääni, malo ja läm-
pö, niinkuin jokainen tietää, joka haaralle. .

Wapajamisessa woidaan kuitenki hamaita eroi-
tus, jos katsellaan alku-laineiden pitniitta ja korke-
utta, niiden suuntaa ja niiden kiireyttä, se on, lai-
neiden lukna, jotka tapahtumat jossakussa »vississä
ajassa. Me saamme jälestä-päin nähdä, että sel-
laiset erinäisyydet snuresti waikuttawat niihin ilma-
uksiin, jotka lähtewät laine-liikkeestä.

Koettuamme tällä-tawoin yleiseen selittää äänen,
walon ja lämpimän luontoa, me emme kuitenkaan
tahdo jättää mainitsematta, ettei tämä ole ainoa
selitys»muoto uäille waikutuksissaan niin tärkeille
luonnon ilmauksille. Tässä meillä ei kuitenkaan ole
tarkoituksena asiata perin juurin tutkistella eli wer-
tailla erinäisten tutkioin luuloja ja mietteitä, waan
pikemmin oppia tuntemaan tähän kuulumia tärkeim-
piä ilmauksia, joita luonnon tutkijat owat hamaiu-
neet. Näitä ilmauksia näyttäissamme aimomme me
käyttää Kuvallisia nimityksiä ja puheenparsia, maikka
ne ei aina eli ei tarkoin sowi yhteen edellisen kat-
selmus-eli selitys-muodon kanssa.
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Zt ä n i.
lokapäiwäinen kokemus näyttää, että meidän

ympärillämme tuskin onkaan jonkun kappaleen lii-
kettä, jonka seurassa ei olisi jotakuta korwalle kuu-
lumaa ääntä. Me woimme wisseydellä sanoa, että
jokainen äänen säwen lähtee jonkun aineen-osan
wapajamisesta, ja erilainen wapajaminen synnyttää
erilaisen äänen. Meidän törmiimme tulemat äänen
samenet tawallisesti ilman kautta ääni-laineina. Ääni-'
laineet syntymät senkautta, että ilma paikoittain wuo-
rotellen tihene ja ohenee. Soittokalun kielten, tel-
loiu ja teräs-kankieu soidessa lähtee ääni näistä
kappaleista itsistäusä, s. 0., soimat nämät kappa-
leet itse, ja ilma on ainoastansa äänen kuljetta-
jana. Mutta torweu, pillin ja ihmisen äänen soi-
dessa lähtee ääni lainehtimista ilma-pilareista, s. 0.,
soimat itse ilman-pilarit.

Mitä tässä asiassa oa yleiseen todeksi keksitty,
senä hdään seuraawaisista muistutuksista: ääuen säwen
on korkea eli sywä (kimeä eli karkea) sen mukaa»
kuinka paljo wawahduksia (äänilaitteita) ääntämän
kappaleen osat (atomit) tekemät jossakussa mississä
ajassa. Mitä harwemmat omat wawahdukset, s.
o. mitä »vähempi niiden luku on määrätyssä ajassa,
sen sywenpi on säwen, jn mitä usiammat wawah-
dukset, sen korkeampi säwen. Sama on erinäisten
äänilaineiden pituudenki laita. Pitemmästä ääni-

7
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laineesta syntyy syweppi, lyhemmästä korkeampi
äänen säwen.

Kaikkein sywin säwen, kun herättää on woitu,
lähtee wawahduksista, joita l 4 eli <5 tapahtuu sekun-
nin ajassa. Sywin säwen, jota wielä musikissa

käytetään, on se, joka lähtee l«
jalan pituisesta urun piipusta, ja jonka aänilaineet
owat 32 jalkaa pitkät.. Sitä wastaan on korkeita
säweneitä, jolka syntymät kuin ääntäwä kappale
tekee 48,000 wawahdnsta sekunnissa. Laineen pi-
tuus korkeimmassa musikiu säwenessä tekee >8 lin-
jaa. Säweniä, jotka owat näitä tässä maiuitnita
torkecnmnat taikka sywemmät, ei woi korwa tarkoin
toisistansa eroittaa, ja sentähden ne eiwät kelpaa
musikissa käytettäwiksi ja niinmuodoin eiwät olekaan
soitto-sciweninä pidettäwät,

Z. 9l>.
Miten wapajawien soittokoueeu kielien laita

on, se »voidaan paraite tutkia sellaisen kielen awuUa,
joka, niinkuin kuwa 5? näyttää, liikuttamalla hewolla

Kuw. 57.

saatetaan lyhentää ja pitentää, ja kielen toiseen
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päähän ripustetulla painolla towemmasti tai höllem
mästi jännittää.

Tällä keinolla on helppo näyttää, että tiele'!
wawahdukset owat sen useammat,.mitä lyhempi,
hienompi ja kowemmin jännitetty se on, ja wih-
doin, mitä wähempi sen tiheys on. Tällaiset kielei
autawat niinmuodoin korkiammat soittosäwenet.

Sitä wastaan mitä pitempi, paksumpi >a ti-
heämpi kieli on, ja mitä »vähemmän jännitetty, sen
sywemmän säweuen se antaa. Tämä nähdään tt"
deksi, jos katsellaan esim. kanteleen, klawerin eli harpun
kieliä. Wioleissa ja monissa muissaki soittokoneissa
owat ne kielet, joista on lähtewä sywiu säwen, kierretyt
waski-langalla, josta niiden specifika-paino enenee,
Yhdenpituiset kielet woiwat sentähdeu antaa erilaisia
säweniä erilaisen jännityksensä eli erilaisen tiheytensä
mnkaan.

§. 91.

Jos me merkitsemme jonkn säwenen joka syn-
tyy missistä wawahdusten lu'usta, ja nimitämme
sen esimerkiksi Oksi, niin se säwen, jolla samassa
ajassa on kahta kertaa enemmän wawahduksia, kut-
sutaan On korkeammaksi Oktawitsi, ja se sä-
wen, joka tekee puolta wähemmän wawahduksia, on

sywempi oktawi. Jokaisen säwenen ja sen
octawin wälillä on 6 muuta säwentä, joidenka niinet
ja wawahdns-suhteet ow.U seuraawaiset:
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Perustussäwen, sekunti, tertsi, qwaitti, qwintti.
c s! 6 f 8
z X, 3^2

seksti, septimi, oktawi.
>, K c

Nämät wawahdus-suhdat eli wawahdus-lu-
kujeu werrannot owat ihan samat kaikissa ottaweissa
ja kaikissa säweneissä, millä instrumentilla (soitto»
koneella) tahansa ne herätettakööt. Jos esimerkiksi
sywä joka lähtee l 6 jalan pituisesta mun pii-
pusta, tekee 32 wawahdusta sekunnissa, .niin sen
korkeampi oktawi tekee 64, sen sekundi 36, tertsi 40;
qwartti qwintti 48, seksti ja septimi
60 mawahdusta eli lainetta sekunnin alassa. Mai-
nitulta soittosäweniä ja niiden wciwahduslukuja toi-
sihinsa werratessa woidaau hawaita, etteiwät eroi-
tukset joka kahden toistansa seuraawau luwun wa-
tilla ole yhtä-suuret. Murtoluwut, jotka tässä ase-
tamme säweniä merkitsewien puustawien wälille,
näyttämät kuinka paljoa suurempi luku wawahduk-
sia joka likiuuä seuraawalla säweuellä on kuin edel-
limaisella:

e 6 e, , f .3 n I, e

7« ' '/„ '/>5 '/« '/« '/« '/'.

Tämä ou niin ymmärrettäwä, että 6 samas-
sa ajassa tekee t>/« kertaa niin paljo wawahdnk-
sia (laineita) kuin o; s !'/, kertaa niin paljo kuin
<!; f !'/»,, kertaa kuin o, ja n. e.
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Interwalli (wäli) o:stä clcheu, ci:stä 6:heu,
f.-stci Zchen, Z:stä uchan ja n:sta dchon futsutaau
kokosäweneksi ja se tekee V» eli '/,- Sitä was-
taan interwallit s:stä l:ään ja d:sta echen eiwät
tee paljo enempää knin puolen wertaa nimittäin
'/,.., ja ne kutsutaan sentähden puoli-säweuikfi.

Perustussäweu octawiueusa, tertsiueusä eli
qwinttinensä tekee aina konsonansin eli akor°
din (yhteeusopiwan soiunon), mutta sekundineusa eli
septimillensä tekee se aina dissonnufin (epäsoiu-
non).

, Z 92. .^

Jos jännitetyn kielen alle, ihan kMi-pnitalle,
asetetaan hepo, ja kielen yhtä puolta hiwutetaan
kokalla, niin toinenki puoli wapajaa. Tämä uäh-
dään todeksi, jos kielen toiselle puolelle kiinni litiste-
tään pieniä paperilappuja, (niin kutsutuita ratsas»
tajia) jotka wiskautuwat tiehensä, kuin kielen toista
puolta hiwutetaan.

Jos hepo asetctaan kielen alle niin, että sen
toisella puolella on yksi, toisella kaksi kolmannetta
osaa kielestä, ja sitte pitemmälle puolelle pannaan
ratsastajia; niin, lyhempää puolta hiwutettaissa,
kaikki muut ratsastajat wiskautuwat tiehensä, pait
sitä, joka on ihan keskellä pitempää osaa ja niin»
muodoin toisen kolmaunen osan päässä koko kieltä.
Tämä paikka, joka niiumilodoin ei wäpaja,-kutsu»
taan solmupaikatsi eli solmupisteeksi. Jos
hepo asetetaan neljännelle osalle kieltä, niin koko



kieli jakautuu 4:aän mapajawaan osaan, ja siinä
on, pait sitä paikkaa jossa hepo ou, 2 mapajama-
tonta solmupaikkaa j. u. e.

Kelloissa, kutuisissa ja kaikenlaisissa heläjä-
wissä lempissä -eiwät myöskään kaikki osat wapaja.
Tämä nähdään, jos esimerkiksi lasilewytte, jota jos-
takusta kohdasta pidetään kiiui, hajotetaan hiekkaa
ja sen reunaa hiwutetaan kokatta. Näin tehdessä
wiskaupi hiekka wapajawilta paikoilta mapajamatto-
mille ja tekee niin eli toisin suuntaisia linjoja, joita.
sanotaan solmulinjoiksi, ja
loista tekeytyy kuwioita)
niin kutsutut äänikuwiot
ieli hely-kuwiot). Sen
mukaan jos lasilewyt owat
nelikolkkasia eli ymmyrkäi-
siä, eli sen mukaan, mis»
tä kohdasta niitä pidetään
kiini sekä sen paikan ja woi°
man jälkeen, jossa ja jolla
hiwutus tapahtuu, woipi
aäui-kuwioita syntyä monen-
näköisiä, niinkuin esimerkiksi
tumat 58 ja 59 näyttämät.

Z. 93.
Ääni lewiciä, uinkuin

jo ou sanottu, jokahaaralle,
sittä tawoiu että wapa>awa

Kuw. 58.

Kuw. 59.

110
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ilma-osa panee toisen, likimäiseu osan liikkeelle.
Tämä tapahtuu suurella kiireydellä, sillä se on koe-
tellen hawaittu, että ääni kerkiää tawallisessa il-
massa noin 1050 jalkaa sekunnissa. Mutta että
walon kiireys on wielä suurempi, »voidaan huokiasti
hanfaita, jos joutu matkan päässä lauaistaan pys-
sy. Siinä nähdään kohta tuli ja sawu, mutta pa-
maus kuuluu wasta wähän ajan perästä. Tainoin
nähdään ulkoisen leimaus paljoa ennemmin kuin sen
kanssa yht'aikaa tapahtunut jyräys. Ia tästä lei-
mauksen ja jyräyksen wälillä kuluneesta ajasta me
woimme arwata, kuinka kaukana ulkoisen ilma on.

Merkillistä on se, että ääni lewiää joutuisani-
masti tiheämpien kuin höllien kappalten läwitse-
Tykin jyräys, hewoisien juoksu j. m. s. kuuluwat,
niinkuin tiedetään, paljoa pitemmän matkan päähän,
jos korwan panee maata wasten, .kuin wapaassa
ilmassa. Yksin wesiki lewittää ääntä joksiki etäälle,
ja (syöttiläs-) kalat kuulewat syömään maanittele-
man kellon eli pillin helinän.

Korkeilla Wuorilla, joilla ilma on wähemmiu-
tiheä, on ääniki heikompi, ja pyssyn pamaus ei
kuulu niin kauas.

Jos kappale pannaan ilmattomassa paikassa,
niin wapajamaan, että sen pitäisi ääntää, niin ääui-
laiueet eiwät woi lewetä, ja ääni jääpiti sentähden
kuulumatta. Tämän kokeen woipi helposti tehdä
ilmapumpun awulla. Jos ilmattomassa paikassa
riippumaa kelloa lyödään, niin se ei kuulu ollen-
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taan. Mutta niin pian kuin sinne Umaa laske-
taan, kuuluu kellon helinä selwästi.

Z. 94.

Jos ääuisäteet, jotka ilman läpi kulkemat suo-
raa suuntaa, kohtaamat kowempia kappaleita, niin
niiden suunta muuttnu enemmän taikka »vähemmän.
Ia jos ne sattumat ihan komiin esteisiin, niin ne
wiskautuwat takaisin juuri kuin mesi-laineet ran-
noilta. Tästä äänen takaisin Miskautumisesta syn-
tyy se, tawallisesti niin kutsuttu kaiku. Saadak-
semme huomata yksi'tawuista kaikua, pitää kuunte»
lewan olla wahiutäki 60 jalkaa ja useampi-tawuista
kaikua wasten 116 -120 jalkaa siitä paikasta, joka
äänen takaisin wiskaa. Ääntä paremmin johdatta-
maan käytetään miu kutsututta ääni.torwia. Ne omat
noin tuuman laweoita läkkitormia, jotka kulkemat
esim. toisesta huoneen kerrasta toiseen, eli maston
latwasta tuweeu, s. o. laiwan kannelle. Kuin
sen toisessa päässä haastetaan, niin ääni-laineet,
jotta siinä eiwät pääse hajoilemaan, wähenemättö-
mällä »voimalla toiseen päähän.

Puhe'-torwi (Spräk-rör) on keiliu muotoinen
ja pitää niin ikään a'äni°laine'et enemmän yhdessä,
jotka senkautta sangen kowasti wiskataan yhdelle
suunnalle. Samanlainen laitos on kuuunellus-torwi,
jonka laaja suu kokoaa ääni-laineet ja saattaa ne
korwaan.
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2) Lämmin, lämpö eli lämpimä.
Z. 95.

Näyttää, niinkuin eräät aineen wapajamiset
panisiwat tämän niihin eri-tiloihin, joita tawallisesti
nimitetään sanoilla kuuma (wari), lämmin tahi
kylmä, ja jotka eiwät ole toisistansa eriluontoiset,
eikä edes eri-läatuiset, waan ainoastaan, samote kuin
(korkeat ja sywät) säweleet, eri gradeja (määrityt»
siä, armoja, portaita) samassa ilmauksessa. Tätä
kutsutaan lämpimäksi eli lämmöksi ja se (yläi-
semmillään maiknttawana palamalla ja polttamalla
alaisimmillansa taas palellen eli paleltaen) ei ai-
noastaan tunnu ihoomme, waan myös aina saattaa
kappaleet leweytymään eli laajenemaan.

Jos me kysymme likimaista syitä lämpimään,
niin niitä on useampia. Lämmintä ilmcmntuu, esi»
merkiksi, jos kahta kappaletta hiwutetaan työkätään
eli lyödään wastakkain. Me tiedämme, että milli-
ihmiset hankkimat tulen kahta puupalaista »vastak-
kain hiwuttamalla, ja että seppä woipi takomalla
saada rautanaulan kuumenemaan. Samoin sikiää
paljon lämmintä sorwatessa ja puratessa, liiatenki
metalleja puratessa, niin ikään ilmaa kowasti ja
yhtäkkiä rutistaessa.

Sangen monta ja merkillistä lämpö°ilmausta
syntyy alituisista luonnossa tapahtumista kemialli»
sista yhdistymisistä. Tutuin kaikista on se min-
kutsuttu palaminen, jota useasti käytetään lämmintä

8
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saadaksemme. Mutta myös eläinten ruumeissa ta-
pahtuma ruoan sulaminen on runsas lämpimän
lähde.

Itse maattaki on lämpimänsä, joka ei kuiten-
taan tunnu niin paljo sen pinnassa kuin sen sisässä:
ja sentähdeu syystä luullaan maan keskeessä oleman
sanomattoman suuren lämpimän.

Maan pinnalla tuntuman lämpimän pää»syyuä
pidetään aurinko, joka päiwällä walosäteinensä lä-
hettää lämpösäteitäki, joidenka »vaikutuksetta maan
koko luonto olisi peräti toisellaineu. Lämpimän läh-
teenä olkoon mikä tahansa, niin owat sen »vaiku-
tukset luonnossa aina samallaiset.

Lämpimän »vaikuttama lemeueminen (pai-
suminen).

Z. 96.
Lämpimältä »vaikutetuista ilmauksista on kap-

palten leweneminen niitä silmin nähtäwimpiä. Me
jo olemme ennen (§. i8) nähneet, että aineen kowa,
»vetelä ja ilmalliuen tila tulee ainoastaan lämpimän
»vaikutuksesta.

Esimerkkejä tähän on helppo löytää. Otetta-
koon metalliluoti ja metallirengas, joka on tasalleen niin
suuri, että luoti, pantuna sen reikään, juuri ei pu-
toa läwitse, Jos sittä rengas (ilman luoditta) läm-
mitetään, solahtaa luoti helposti sen läpi; siitä
syystä että rengas lämmitessä »väljeni, s. o. leweni.

Jos joku astia reunoihin asti täytetään »ve-
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della ja wesi wähitellen lämmitetään, niin se paisuu
ja kuohuu reunojen yli.

Jos litistetty rakko, jossa knitenki wielä on
wähän ilmaa, ja jonka suu on kiini sidottu, pan-
naan lämpimään, niin se pöyhistyy, sisälletyn ilman
lewenemisestä, samällaiseksi kuin jos siihen olisi
suulla puhallettu henkeä täyteen.

s- 97.
Kappalten leweneminen on sangen otollinen

keino »vertailla lämpimän »vaikutuksia, ja niinmuo<
doin sen eueutymistäki. Lämmintä, wertailtawasti
waikuttawanä kappalten lewenemiseen, sanotaan tem»
peratuuriksi, ja se laitos, jolla temperatuuri mi-
tataan, on thermometeri (eli lämpö-mittari).

Thermometeri on, samate kuin muntki tärkeät
koneet, esimerkiksi pendeli (lerkku) ja barometeri
(ilma-puntari), laitokseltaan sangen yksinkertainen.

Siihen walitaan sellainen, kaikinpaikoin yhtä-
wäljä lasipilli, jonka reikä (läpi) on noin nuppu-
neulau laajuinen. Pillin toiseen päähän puhutaan
pieni.lasipallo, joka täytetään puhtaalla elämällä-
hopealla. Kuin sitte lämmitetään tätä eläwä-ho°
peaa, niin se ylenee ja täyttää koko sen 6 eli 10
tuuman pituisen pillin. Samassa kuin eläwä.hopea
alkaa juosta pillin suusta ulos, sulatetaan se kiini,
»iin ettei sen sisään jää enään wähääkään ilmaa, waan
ainoastaan eläwächopeaa, joka, pillin jäähdyttyä,
laskeutuu takaisi» ja, näin Mensa supistuneena,
ei ota' isompaa tilaa, tuin pillin kolmannen eli
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neljännen osan. Jos nyt se niin »valmistettu pilli
upotetaan sulaman jään sekaan eli lumi-sekaiseen
meteen, niin eläwä-hopea-patsaan pää asettuu erää-
seen kohtaan, joka tarkasti merkitään wiiwalla. Sitte
pidetään pilli, jonkun ajan, kiehumassa medessä, ja
merkitään samate' wiiwalla seki kohta, johon asti
eläwä-hopia nyt nousee.

Niin usein kuin thermometeri pannaan sula»
waan jäähän eli kiehumaan meteen, niin elämä-ho-
pea siinä aina tarkoin asettuu «iille, pillissä mer-
kityille, kohdille. Tästä seuraa, että kappale sa-
massa temperatuurissa waatii aina saman werran
tilaa, ja että tämä tila on sen pienempi, mitä kyl-
mempi kappale on.

Se kohta, johon elämä-hopea laskeutuu, kuin
thermometeria pidetään hyytyneessä medessä eli sn»
lamassa jäässä, merkitään nollalla (tyhjyys mer-
killä, 0) ja kutsutaan Nolla eli läätö pykäläksi
ja se kohta, johonka elämä-hopea kiehumassa me-
dessä nousee, sanotaan Kiehu-pykäläksi-

Jos nyt thermometeri asetetaan johonkuhun
muuhun ympäristöön, niin ympäristön temperatuuri
nähdään (arwataan) siitä kohdasta, mihin elämän-
hopean patsas milloinki seisahtuu. Temperatuuri
sanotaan ylhäiseksi eli korkeaksi, jos elämä-ho-
pea enemmän likeuee kiehu-miimaa eli pykälää, ja
alhaiseksi, jos se on likempänä jäätö-wiiwaa (py-
kälää).
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Suuremman tarkkuuden wuoksi jaetaan näiden
molempien kohtien wäli wielä moniin yhtäsuuriin
osun, joita kutsutaan gradiksi eli pytälöiksi.
Samallainen jako tehdään toisillenki puolille liehu-
ja jäätö-wiiwoja, ja gradit yläpuolella jäätöwiiwaa

kutsutaan lämpö-gradiksi ja osoitetaan merkillä -/

(plus), jota wastaan gradit jäätö-wiiwan alapuo-
lella sanotaan kylmyys-gradiksi (pytälöiksi), ja
osoitetaan merkillä (minus).

Z. 98. Kuw. 6N.

Rsaumur jakoi thermometerissa kyl-
mä» ja kiehu»wiiwain wälin 80 yhtäsuureen
osaan (tuw. 60), ja tämä thermometeri on
hänen nimellisensä ja tawallisiu H
"n. M

<!5
».

Ruotsissa, Franskan maassa ja Suo- W.V
men länsi-maissa sekä tieteellisissä kirjoissa "

käytetään sata-osaista eli Centesimal.thermo- «I--«
meteria, kutsuttu myöski Celsiuksen thermo- s K
meteriksi. Ruotsalaisen keksiänsä, Celsiuksen
nimeltä. Tässä on kiehu-kohta (wiiwa) mer-
kitty >o!):daUa.

. Englannissa taas on Fahrenheit
tehnyt ihan toisen jaon, ja seuraawainen taulu osoit
taa kuinka nämät ja'ot toisihinsa werrataan.



! Celsius. Nsaumur. Fahrenheit
Tässä nähdään,

että 5 gradia Cel-
siuksen eli centesi»
mal-thermoineteris-
sä tekee 4 Reaumu.
rin gradia. Että
wälttää hairaustaosoittaessa tempe-
raturia, nimitetään
tawaNisesti thermo»
metcri. Niin esim.

15° R. merkit-see lämpimän
gradia Reaumuriu
thermometerin mu-
kaan, ja—l6» O.
merkitsee 16 Celsi.
on kylmyys-gradia.

90 72 194
80 64 176
70 50 158
60 48 140
30 40 122
40 32 104
30 24

!6
86

20 68
10 8

0
30

0 32
<o —8

16
14

—2O —4

Z, 99.
Tässä luettelemme muutamia merkillisimpiä

temperatuureja:

Alttoholin (wä-
kewimmän mii-
nan) jäätö-py-
kälä

Eläwän ° hopean
jääto-pykälä. .

Kylmyys maan
napojen
noilla
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Kowa
talwi °

pakkai- »Suo
nen . .!men 16-.sta 28:saan —2o:stä 36:teen

Tawalli-/maas-
ueu tal-lsa
wipak-
taiueu —lo,-stä !6.seen i2:sta 20^een

Weden jaätö-
pykälä. . .

-

Keski tempera»
otuuri eteläSu-

O »

messa. . .
.».

Weden suurin ti»
heys

Kalojen ruumis-
lämmin. .

,
.

42 42,8

3,2 ,5

ls:sta 25:teen>2:sta 2N:teen
Usiampien Am»
, phibioideustou-

nien)
lämmin aina

ympäristön mu-
kaan l2:sta 24: jään ls:sta 30:een

Keski tempera»
tuuri asunta-
huoneissa. .

.

TawaNinen kesä-
lämmin. . . .

l« -20

!tt:sta 20:teeu
20:stä 28:saan

20:sta 2':teen
2',:stä 35:tee>,Kesä-helle(wari)

Keski tempera»
tuuri eqwato-
rin tienoilla. . 23 29

Etherin kiehun-
pykälä . . .

.

Ihmisen ruu-
mis- eli meri-

28 35

lain m in 29 36,2»
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Lintujen ruu-
mislämmiu .

. H2,»

54
Watsin sulama-
pykälä

Phosphorin syt-
tymä-pytälä- -

Alkkoholm kiei
hu-pykälä. . .

Weden kiehu-
pykälä. . .

.

Tulikiwen(rikin)
sulama-pykälä.

Rikki-Hapon tie-
hu-pykälä. .

.

Lyijyn sulama-
pykälä ....

Gläwän- hopean
liehu-pykälä. .

Hopean sulama»
pykälä ....

67,8

«0

02

75

77,»

A» FOO

86 108,8

260 325

237 321,25

288 36U

800 ,000
Pata»raudan su-

lama-pykälä. .

Kullan sulama-
pykälä . . . .

Kanki»raudan

960 ,200

«000 «250

sulama-pykälä ,2KO «600

Z. «00,

Koska eläwä-hopea kylmää —4O C. gradilla,
niin käytetääu, alhaisempien temperatuurien mittaa-
miseksi, punaiseksi painetulla alkkoholilla täytettyjä
thermometereitä. Samate on mahdotoiu eläwä-ho-
pea-thermometerillä mitata lämpö-graoeja, jotkalähe°
newät eläwän hopean kiehu-pykälää. Ne erinäiset
laitokset, joilla korkeammat temperatuurit mitataan.
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owat waikeat saada; siihen käytetään paraittain (luo-
tettawinua) ilman leweuemistä. On käytetty ko-
wienki kappalten lewenemistä, liiatenki teräksen, saa-
da' muka rakennetuiksi toisellaisia thermometeria suu-
remman warin sietäwiä ja joita sen wuoksi nimi-
tetään Pyrometeriksi, s. o. tulimittariksi, mutta
nämät owat tuiteuki wähemmän luonnistuneet.

Z. 101.
Se woima, jollakappaleet lämpimässä lewenewät,

on werrattoman suuri. Wahwimmat astiat useasti
eiwät woi sitä wastustaa, kuin ne, täytetyinä il-
malla eli jollakulla wetelällä aineella, tarkkaan sul-
jetaan ja sitte kuumennetaan. Se on monessa koh-
den, liiatenki massinoita laittaissa, tarpeellinen tie-
tää, paljoko kowat kappaleet mississä lemperatuu-
rissa lewenewät, ja sellaisia määräyksiä on seutäh-
den tehty suurimmalla tarkkuudella.

Tawallisin epätasaisesta lewenemisestä
wa ilmaus on komien kappalten särkeytyminen. Jos
esimerk. kylmä juoma-lasi pannaan märille uunille,
niin se pamahtaa rikki. Tämän ilmauksen selitys
ei ole waikea. Lasin alimmaiset osat lämpiäwät ja
lewenewät ennemmin kuin ylimmäiset, jotta wielä
pysywät entisessä tilassaan: siitä sy'utyy lasi-osien
»välillä ponnistus, joka tawallisesti särkee lasin.
Mitä ohuempi lasi ou eli mitä werkempaau, tasai-
semmasti ja yleisemmästi se lämpiää, (esimerkiksi
jos paperia puuta eli waatetta paunaan sen allc^

8^
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sitä wähemmin tapahtuu ponnistus ja sitä wähem-
män siis ou pelkoa lasin särkeytymisestä.

Z. 102.

Kappalten lewenemisestä lämmitettyänsä seuraa
myös, että niiden tiheys wähenee. Tämä nähdään
liiatenki metelissä ja ilmallisissa kappaleissa. Jos
wettä lämmitetään tulelle asetetussa astiassa, niia
weden alimaiset osat eli kerrat, jotka ensin läm»
piäwät ja siitä ohenemat ja keweuewät, nousemat
pintaan ja ylimmäiset wajoowat samall' aikaa astian
pohjaan. Wedessä syntyy sentähden kiertämä liike,
joka selkeästi näkyy siihen heitetyistä, hienoksi hie-

rotuista, kappaleista, esim. saha-jauhoista. Tämä
liike ei pysähdy ennen kuiu mesi on jällensä saanut
yhtäläisen temperatuurin, ja niinmuodoin melkeeu
yhtäläisen tiheydenki-

Wälemmin wielä eli kiireemmästi panee läm-
min ilmaa liikkeesen. Meidän asuutohuoneissamme
woipi ilma ylhäällä jo olla kyllä lämmin, kuin se
alempana wielä on joksiki kylmä. Se niin kutsuttu
weto uunin piipussa tulee siitä että tulelta läm-
minnyt ja sentähden lewenuyt ja kewennyt ilma
kohoaa ylös.

Me woimme sentähden päättää tuulten ja myrs-
kyjen syntymän siitä, että eri temperatuurissa ole-
mat, s. o. erilämpöiset, ilmako'ot pyrkiwät tasa»
painoon.
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Tuulet niinmuodoin eiwät ole mitään muuta
.'uin ilmawirtoja, jotka syntymät ilman, erilaisesta
temperatuurista eri paikoissa. Pysywäisyytensä puo»
lesta owat passadi-tuulet erittäin merkilliset. Ne
tulewat siitä, että eqwatoriu tienoilla lämminnyt
ilma kohoaa ylös ja sen siaan maan uawoista-päin
tunkeupi kylmempää ja tiheämpää ilmaa. Maan
pyörimisestä itään päin saawat kuitenki nämät ilma»
»virrat tasaikäisen kul'uu auringon lämpymän mu»
kaau, uiin että passadi-tuulet, ikäänkuin kahden
woima-suunnan keskiwoimasta, kulieewat maan Poh-
jois-Puoliskolla koillisesta (itäpohjasta) lounaaseu
(etelälänteen) ja Elelä-Puoliskolla kaakosta (etelä-
idästä) luoteesen (pohjoislänteen).

Samoin owat, maa- ja meri-tuulet melkein wa-
kawia. Auringon noustua tuulee tawallisesti me»
reltä maalle päin, koska maa auringon säteistä
lämpiää pikemmin kuin wesi niin että maasta nou-
semien lämpimämpien ilmawirtojen siaan merestä
hyökyy kylmempiä ilmawirtoja. Auringon lasket»
tua laita on toisin. Maa jäähtyy pikemmin kuin
meri, ja ilmawirrat lähtewät uyt »virtaamaa» me-
reen päin. Kaitasien ja symien notkoin suissa la-
mataan usiasti samallaisia ilmauksia, koska uotkot
lämpiäwät paljoa werkempaau kuin lakeat maanpai-
kat, mutta pitämät, niinkuin mesi,, lämpimänsä kau>
emmau aikaa.
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Myrskyt omat tuulia, jotka liikkumat sano-
mattoman kiireesti, sillä ue kerkiääwät, niiukuiu ol-
laan hawaittu, 120 jalan paikoille sekunnissa. Ne
syntymät siitä että »vesihöyry jossakussa atmosphe-
riu (ilman) osassa pikaisesti tihenee, ja sillä tawalla
syntynyttä ihan ilmatointa paikkaa täyttämään ilma
rientää rentonaan toisen wastustamatta, siis no-
peimmin ja suurella woimalla. Tämän seikan niin
olewau päätetään siitä, että barometeri myrskyn
aikana aina laskeupi.

Jos kaksi tuulta eli myrskyä sattuu »vastak-
kain, uiin syntyy se niin kutsuttu tuuliaispää,
joka kiertämässä liikkeessä nsiasti wetää myötänsä
kaikki, mitä tiellänsä tapaa, ja nostaen sekä maalla
hiekan että merellä meden, synnyttää ne uiin kutsu-
tut (kumauksessa 6! kuwatut) pöly- ja »vesipat-
saat (stydrag, tromber.)

Kuw. <N.
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Puhuessa jonku kappaleen tiheydestä, on aina
luku pidettawä temperatuurista, jossa tiheys on
määrätty. Kowien ja metelien kappalten tiheydessä
eiwät kuitenkaan wähät temperatuurin waiheet wai-
kuta hawattawaa eroitusta. Tahallisesti mitataan
kappalten tiheys t2° taikka !3° temperatuurissa.

Ilmallisien kappalten tiheys on sitä wastaan
jo wähäisessäkiu tempperatuurin muutoksessa sangen
erisuuri.

Tarkimmat kokemukset todistamat, että kaikki
gasit lewenewät osan awaruuttausa (wolumiansa)
jokaista centesimal-thermometerin gradia wastaan.
Ilmaläjä, joka >5« C. gradin lämpimänä täyttää
261 kubikkituumau awaruudeu, waatii niinmuodoin
!6 O. gradin lämpimänä 200 kubikkituumaa awa-
ran tilan, mutta jäähtyneenä l 4 C. gradiin mah-
tuu se 26.4 kubikkituuman awaruuteen.

Pait thermometeria, ilmoittaa barometeriti,
ettei ilman tiheys aina ole yhdenlainen. Varoine»
teri-patsaan korkealla ollessa on ilman tiheys toi-
nen kuin patsaan seisoessa alhaisemmalla pykälällä,
ja wesihöyryllä sekoitettu ilma on tiheämpi kuiwaa
ilmaa. Ilmallisien kappalten tiheyttä mitatessa
»watti nämät seikat sangen tarkkaan waariin otetut.
Kuin §. 7<:ssä sanotaan, että 770 kubikkituumaa
atmospherin ilmaa painaa t luodiu, taikka, mikä
on sama, että ilma on 770 kertaa wähemmin tiheä
tuin wesi, niin siinä on ymmärrettäwä ja mielessä
pidettawä se asianhaara, että tämä painon määräys
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on tapahtunut tuimalla ilmalla, barometeri-patsaan
seisoessa 28 tuumaa korkeella ja lhermometerin.näyt-
täessä 0° temperatuurin. Samat asian haarat owat
waariin otettawat myös kaikkein muidenki ilmallisien
kappalten tiheyttä mitatessa.

Koska me §. L9:nnestä tiedämme awaruudeu,
jossa gasit owat, suhteutuman kuin painama woima
wasta-suhteen ja koska myös tiedetään miten paljo
gasit jokaisella temperatuurigradilla leweneewät, uiiu
luwunlaskulla woidaan saada tietää gasien tiheys
jokaisessa temperatuurissa ja jokaisen painon alla/

Se on siis helppo ymmärtää, minkä-tähdeu
pallo, joka sisältää lämminnyttä ja niinmuodoin wie-
uompaa (wähemmin tiheetä) ilmaa, nousee ylös pii-
miin. Se ei ole kummenpi eli oudompi kuin meteen
upotetun korkki-tulpan, puu kuoren eli humalau nou»
semineu meden pinnalle.

Samote sekin ilmaus, että halla nopeammasti
panee Miljat notkoissa kuin waaroilla, seuraa siitä
että ilma on lämpimämpi ylempänä.

Kiehuminen, Höyl-yäminen.
s- 101.

Jos criuäisiä kappaleita wiikommau pidetään
suuremmassa temperatuurissa, niin ne joko tukku-
naan häwiääwät, »iin kuin laita on kckswu- ja eläin-
aineiden kanssa, taikka ne muuttuuwat erilaisiksi.

Kowat kappaleet pehmeneewät märissä wähi.
tellen ja wihdoin muuttumat mississä temperatuu»
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rissa meteliksi. Me olemma, Z. 99:nessä, luetel-
leet usiampien kappaleiden sulamakohtia, ja lisääm-
mä tässä että sama kappale aina sulaa samassa
temperatuurissa, esimerkiksi, lyijy 334« C. Nyky°
jään tunnetaan ainoastaan kaksi kappaletta, joita ei
olla saatu sulamaan, nimittäin, hiili
ja puhtain sawi.

Jos sulatettua kappaletta wielä enemmän läm»
mitetään, niin se muuttuu wihdoin wiimen, lämpi-
män waikutuksesta, gasin moiseksi. Kowat ja we°
telat kappaleet kutsutaan tässä tilassa höyry. Usiam-
mat (kappaleet) woiwat muuttua höyryiksi, monet
kuitenki wasta joksiki suuressa temperatuurissa, niin-
kuin rauta, waski ja platinaki.

Kappaleet, jotka jo alhaisemmassa temperatuu-
rissa muuttuuwat höyryiksi, kutsutaan hauskat.

Kaikki höyryt pysyywät muuttumattomina, niin-
kauwan kuin se temperatuuri kestää, zoka ne höy-
ryiksi muutti; mutta jäähtyneinä ne sakenewat wete-
läksi kappaleeksi, joka taas woipi jähmettyä kowaksi.

s. 106.
Kemiä ja Teknika (käsitöiden tiede) käyttää

kappaleiden höyryksi muuttumista! kahteen tarpeesen,
sublimeraamiseen ja destilleraamiseen.

Edellinen seisoo siinä että kowa kappale, muu»
lettuna höyryiksi, saapi jällensä saeta omituisessa,
sitä warten laitetussa astiassa jonka seinäimille se
jäähtyessä asettuu, ollen silloin hieno, jauhokas eli
jywälikäs kappale, se niin kutsuttu sublimaati.
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Tehdäksemme yksinkertaisin snvlimationin kokemus,
otettakoon toisesta päästä kiini sulatettu lasipilli,
ja lämmitettäköön siinä hiukkasen rikkiä (tuli-kiweä).
Samassa rupeaa nousemaan ruskea höyry, joka hie.
Nona jauhona asettuu pillin ylemmälle, kylmälle
puolelle.

Jälkimmäinen, nimittäin, destillieraamiuen on
useammin tarpeellinen. Sitä tehdään kuin hauska
kappale on saatawa selwiämään muista aineista,
jotka ei ollenkaan eli ainoastaan »vähäisessä mää-

rässä owat hanskia. Niinmuodoin saadaan, esimerk.
miinaa polttaessa, destillieraamisella alkkoholi eroa-
maan käyneestä riistasta.

Laarausasteassa on 3 osaa, nimittäin: pesä,
jossa neste waristetaan, jäähdytysastia, jossa
höyryt sakenewat, ja rainta, johonka laarattu
neste juoksee.

Chemiallisissa tarpeissa owat nämät lasista.
Kuw. 62. Niinkuin me

näemmä ku-
mauksesta
62:sta, niin
pesässä te-

keytyneet
höyryt tulemat jäähdytysastiaan »chan, josta ne sa°

keentunema juokseewat päähän l>hen.
Jos höyryt owat kowiu hanskia, niin tarwi-

taan muitaki apukeinoja, jotta saada ne jäähtymään



ja sakenemaan täydellisesti, koska suuri osa niitä
muutoin ilmaan poiketen katoaisi.

Kumauksessa Kuw. 63.

Unessa kuwattu lai-
tos on soweliaiu pie-
nimmille destillieraa-
misille. Höyryt mene-
wät, lähdettyänsä as-
tiasta a:sta pitkän
piipun läwitse, joka
on wäljemmän lakkisen
torwen sisässä. Pii-
pun ja torwen wälys on täytetty kylmällä medellä,
joka lämmittyä, d piipusta juoksetetaan pois, ja
jonka siaan ratista yhä lasketaan uutta, wilumpaa
wettä.

Wiiuan poltossa käytetään seuraawaista lai-
tosta. Kattila (Kuw. 64), st niin kutsuttu laaruus-

Kuw. e^.

129
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paunu, rakko eki tupla, joka ou maskesta, matala,
lemeä ja.kypärä-eliktä hattuniekka, muurataan sowe-
liaaseen tuli' eli' poltto-paikkaan. Tässä tekeyty.
neet höyryt menewät kylmäpiipun (kupari- eli tina-
torwen) a-n läwitse mäskitiinuun, josta mäski, alk-
koyoli-höyryjä sakeentaessa, itse maristun ja ha-
nasta d-stä juoksee pannuun laarautumaan. Mäs-
kin waristajasta tuleewat wielä sakeuntumattamat
höyryt jäähdytysastiaau, jonka pitkä ja mouimut-
täinen piippu on umpi medessä, niin ettei wähää-
lään höyryä helpolla pääse sakeutumatta pois.

Pait-sitä ou muistettawa että erilaisia laaraus-
koueita on luekseutelematoin joukko, mutta että mel-
keiu kaikilla, olkoot minkä muotoisia hywänsä, pää-
asiassa on sama järjestys knin näillä tässä se>
litetyillä.

§. tO7.
Jos awonaisessa astiassa waristetaan mettä,

niin sen höyryämisellen ou wastuksena kaksi temp-
pua: ilma muka painollansa, joka mesi-osia sulloo,
ja näiden oma kiiutouaisuus, lujuus eli yhdessä-

pysywäisyys (kohesioni). Molemmat uämät esteet
omat, höyryä saataessa, raiwattawat.

Kuin mettä herkeämättä maristetaan ll'>o° C
niin mesi-osat kokemat erota toisistansa, ja tämä
heidän halunsa eli taipumuksensa irti pyrkiä woittaa
wihdoin kaikki wastustelewat haitat ja esteet. Tästä
silmä» räpäyksestä alkaiu uähdääu asteau alimmai-
sessa pohjassa höyrykuplia muodostuwau, jotka we-
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Den läwitse nouseewat ylöspäin, paue»vat hänet lai-
nehtimaan liikkeesen ja sittä häwiäwät ilmaan. Tämä
ilmaus kutsutaan kiehuminen, ja me,woimma olla
makuutetut että siinä syntyneiden höyryjen ponuis-
tus-woima o» yhtä iso kuin atmospherin sullomi-
seu; sillä jos ei niin olisi, eihän niitä miten saat-
taisi syntyä. Sillä tawoin »voidaan missi meden
paljous muuttaa tukkunaan höyryksi, jonka ohessa
me saamma nähdä että koko kiehumiseu ajalla ther-
mometeii ei nouse ylemmäksi <oo° C, maikka katti-
lan alla pidettäisi miten suurta tulta tahansa: mari
menee tässä höyryn tekemiseksi.

Jos korkealla muorella mesi saatetaan kiehu-
maa» ja siiheu pannaan thermometeri, niin se- ci
nouse loo° C. Syy tähän on että muorella meden
pintaan waikuttawa ilman sullominen on siellä hei-
kompi kuin alaalla, ja mesi rupeaa kiehumaan jo
alhaisemmassa temperatuurissa. Ouitou ylängöllä,
joka on 8700 jalkaa ylempänä meren pintaa, saadaan
mesi kiehumaan 90» C. Awouaisessa asteassa siellä ei
moi keittää munaakaan medessä lomaksi. Jos taas
astea, jossa on mettä, ilmapumpulla cli jollakuU»
muulla keinoin tehdään ilmattomaksi, niin mesi ru-
peaa kiehumaa» paljaasta käden lämpymästä, sc
on,, 37° (5 (lämmin-) pykälällä.

Z. 108.
Mutta mesi muuttuu höyryksi, ilma» seit »varis-

tamattaki, kuiu-ha» se waau saapi seista »vapaassa
ilmassa. Tämä muntos tapahtuu kuitenli »verttaa».
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ja kutsutaan höyryäminen eli kuiwaminen. Wesi
kuiwaa eli litistyy höyryksi (fördunstar) sen wälem-
miu, mitä laa)e>npi wedeu ilmaa koskewa eli y.lä-
pinla on, mitä kuiweinpi ja lämpimämpi ilma on,
ja mitä useemmin weden pinnatta olewa ilma
waihtuu.

8. 109.
Mitä suurempi ilman lämmiu ja höyryämän

weden ala on, sitä kosteampi on ilma. Meren se-
lällä on lämpimissä maissa yksi mitta ilmaa kos-
teampi, kuin sama mitta Pohjois-Aasiassa kylmillä
kankailla eli Aphrikan tosin warilla, waan tuimitta,
wesittömillä hiekka-lakeoilla. Me sauomma, ilman
olewan kyllä sen kosteesta eli wesihöyrystä, kuin
se sisältää sen werran höyryä, mikä sen tempera-
tuuria wastaa. Ilma on tuores, kuiu st ainoas-
taan likennäikse tätä tilaisuutta; kuiwaksi taas sa»
notaan ilmaa, jos siinä on paljo wähemmän wettä
kuin se temperatuurinsa suhteen woipi gasina kan--
nattaa. Se on siis helppo selittää, minkätähden
wissi mitta ilmaa, jonka me luulemma kuiwaksi
Italiassa, woipi olla wesisempää tuin sama mitta
tuoreempaa ilmaa kylmemmissä maissa.

Jos ilma on kyllänen wesihöyrystä, niin se
ei woi enempää niellä kostetta jn senpä tantta siinä
ei wesi-kääu höyryä, waan pysyy kuiwamatta.
Mutta samassa kuin ilman temperatuuri enenee,
niin se woipi ottaa kostetta lisää. On keinoja mo°
nellaisia, määrätä ilmau wesisyyttä. Monet kowat
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kappaleet, esimerkiksi keittosuola, imeewät mettä tuo-
reesta ilmasta, ja siitä taikka tulemat tuoreiksi,
taikka tukkimaan sulaawvt, niinkuin potaska.

Toiset maan muuttaawat muotonsa mettä imeis-
scinsä. Sellaisia omat kaikki kappaleet, liiatenki ne,
jotka omat pillistä, »iin kuin kaswut, karmat, silkki,
millä j. m. m. Tästä syystä suoreuee tukka tuo-
reella ilmalla, ja naiset oudustuut kuin heidän kau-
niit hinskiekkuransa, hapenieu oietessa kosteesta litis-
tyywät. Puu-hal'ou notkistumisen, turpoamisen ja la-
hoamisen, jänteisen soitto-kalun sortumisen ja monta
muuta tapausta taitaa näin selittää. Jaa, ilman kos-
teutta keksiä on tehty semmoinenkin yksinkertainen kone,
kuin että hiuskarwa asetetaan sillä lamalla, jotta
se liestymisellänsä liikuttaa kosteen osoittjaaa eli »vii-
saria, laitoksessa. Pait sitä tehdään muita tarkem-
pia-ki kosteuden määriä (hygrometriä, psykrometriä).

§. ,10.
Jos »vesihöyrystä kyllänen ilma wilustuu, esi-

merkiksi tuulista, uiin se ymmärrettäwästi pidättää
wähemmän osan kostettansa. Jäännös eli irti pääs-
nyt höyry sakenee, ja sa'etessa maan tienailla il-
mauntuu sumuna eli uswanä; ylempänä taas se
uäyttääksen pilwiuä, meidän maassa olemien sil-
missä. Esimerkkiä mähäisen sumun tekeytymisestä
me näemme jokaisessa hengen wedossa, joka tapah-
tuu kylmässä suowssa, koska se lämmin ilma, jouka
mc keuhkoista heugehdimmä, on kyllänen wesihöy-
rystä.
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Sumu ja pilwet owat lukemattomia, »verratto-
man hieuoja koppeloita wesikuplia. Waikka »ämät
owat raskaammat ilmaa, niin ne ei kuitenkaan pu-
too maahan samassa kuin ne tekeytywät, waan ilma-
wirrat kannattaawat niitä, ikäänkuin saippua-kuplia,
usein kauwemmankin ylhäällä, ja ajelemat heitä sin-
ne tänne. Pilwillen on annettu erinäisiä, niiden
awaruudesta ja muodosta otetulta uimia, uiin kuin
höi)hen-pilwi j. n- e.

§. 1,1.
. Jos pilwet, tuulien estämätä, laskeuntunwat

ja yhtyywät alaisempaan tuoreesen ilmaan, niiu
tässä näin lisääntyivät pienet wesi-kuplat sulaawat
yhteeu pisaroiksi, ilma ei kanna uiideu painoa ja ne
sen takia wihdoin putoaat alas sateena, tiellä wielä
suurele» suurenemistaan.

Lumen synty ou työläämpi selittää. Waan jos
me ajattelemina lämpimistä paikoista tulema" kos»
teitä ilmawirtoja paljoa wilumpiin paikkoiu, uiin
woipi kyllä wesiknplieuasemasta tekeytyä hienoja,lumi-
pilweuä näkymiä, jään siukaleita, jotka tupruaat maa-
ha» suurempiua taikka pienempinä löyhyinä (kiskoina).

Nae on se luonnon tapaus, josta ei wielä olla
saatu mieleistä selkoa. Se on nimittäin waikea
ymmärtää, miten warilla kesä-ajalla, ja ei niinkään
ylhäällä ilmassa, woipi tekeytyä jäämuruja, jotka
rake'en tekeewät; muruja, jotka paiuawat monta luo»
tia, toisinansa >„ uaulaa, aina puolceu-ki "

asti. Raesateen tekemät häwitykset pelloilla ja ke-
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doilla owat hirmuisia. Wuouua 1788 liikkui
uen sade Franskanmaan yli, alkaiu Pyreuea» tu»°
tuntoista aina Hollaudii» asti, ja häwitti »oin 6
tunnissa kaikeu wiljau 1038 pitäjDssä, joka wa-
hinko arwattiin !2 miljoonaan guldenia (liki
mill. hopea ruplaa).

Äskeisimpien keksintöjen ja arwelujen mukaa»,
sekä sade että lumi ja ra'e syutyy waau siitä että
lämpö ja kostea ilma nousee ylemmäksi. Koska
muka ilma lewenee, ohenee eli höltiää, sikäli kuin
se ylenee, ja lewetessään tarwitsee euemmäu läm-
mintä, niin se ottaa lämmää ilmassa olemasta we°
sihöyrystä-ki, joka siis wilustuu, sakenee ja putoaa.
Kuta lämmempi ja kuiwempi ilma o», sitä ylemmä'
se nousee, ja kuta ylemmä se kohoaa, sitä enemmin
sen ympäristö kylmenee; ja senpä tähden juuri sydän-
kesättä rakeita satelee, jalumettomissa maissa wari ke-
sän aika ou sateen-kin aikana. Niinikään näkee tammien
wuori-kaiwauuoiden awanuoista ja koloista, samote
sauuojen ikkunoista sekä muista loukkaista ja reiäs-
tä, sumun s. o. wesi-kuplieu, samoaman ja kylmällä
kostialla ilmalla asettuwau puihin ja muihiu etee»
sattuwii» esineisiin, kasteena, aan loitompana euein»
miu wilustuttuansa, jää»ci ja luuiena.

Samasta syystä, ilman nousemisesta ylemmä,
myös selitetään miksi eteitki muorien wieruksissa ja
juurissa on wesi-lähteitä. Ilma muka, kohotessansa
»vastustaman wuoren kylkeä myöten, kyluiettyy ja
heittää kosteuttausa weteuä alas. Mitä korkeampi
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wnori on, sitä awarampi meden paljous sikiää sen
jalkoihin. Sen wnoksi juuri korkeimmista tnu-
turista ankarimmat mirrat alkunsa saawat. Pienoi-
sissa mäkirinteissä syntyy waan korkeimmlltaan puroja.

Kaste ja halla. Auringon laskettua alkaa
maan pinta huokua awaruuteen lämmintä, jonka se
päiwäu pitkään on sisäänsä wetänyt. Ia siitä jääh-
tyy maa sen werran että alimmaisissa ilmaläjissä
sulaueet höyryt sakenewat medeksi, jokakasteena pa-
neikse kaikkiin kappaleisiin. Kaswut, semmenki hei-
nät, jotka, enemmän kuin maa ja kiwet, lykkääwät
lämmintä itsestänsä, owat aamuisilla enimmän ka-
tetut kasteella. Pilwisellä säällä estääwät pilwet
lämpimän lewenemistä ja siis ei silloin oletkaan
kastetta. Samasta syystä ei kastetta milloinkaan
ole wapaassa ilmassa seisoman pöydän, teltiu, lehti-
majan eli jonku muun katoksen alla.

Jos kappaleet, joihin kaste lankeaa, wilustuu-
wat alemmaksi kylmäkohtaa, niin kaste muuttuu
jääksi ja kutsutaan halla.

s- N2.
Jos tawallista suolaa, sokuria elikkä muita ai-

neita liotetaan medessä, niin näitä liokkeita pitää
waristaa enemmän 100° C, ennenkuin ne rupeaa-
wat kiehumaan. Useammat ruoka-aineet, joita kyök-
kilöissä keitetään, saamat sentähden korkeamman tein-
peraluuri», ja tämä on juuri syynä pohjaan-pala-
miselle, joka niissä toisinaan tuntuu mutta joka ei
milloinkaan tapahdu pelkkää mettä keittäessä.

V
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Jos »vettä »varistetaan umpinaisessa aSteassa,
jossahöyryt eiwät pääse häwiämään, niin wedeil tem°
peratuuri alati enenee. Tästä saawat sisälletyt höy-
ryt enennetyn pounistuswoimanki, joka wihdoin kas-
waa wallan suureksi. Sellaisissa kokemuksissa käy-
tetään tawallisesti »uahwoja rauta»astiojta.

Otettakoon piippuniekka lasi°
astia (Kuw. 65), jonka piipussa

Kuw. «5.

mäntä p woipi ilmanpitäwästi käy-
dci ylös ja alas, ja maustettakoon
astian pohjassa wettä, niin mäntä
nousee ylös-päin sisälletyn höyryn
ponnistuswoimasta. Mutta kuin
astea Ntte pistetään kylmään we-
teen, niin männän alla tekeytyy
ilmaton paikka, ja mäntä painuu
nyt ulko ilman rutistuksesta piipuit pohjaan läl-
leusä.

Tähän yksinkertaiseen kokemukseen - männän
ylös- ja alas käymiseen perustaiwat kaikki höyryl-
lä käywät laitokset.

Höyrykapineet, massinat.
s ll^.

Jos, niinkuin sanottu on, kirjojen pränttää
miseu taito »vakuutti tieteille» ikuisen olon, teki uä
mä koko maailma»! omcnsuudeksi ja antoi ntillen apu

<!'
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keinon, jota paitsi ne eiwät olisi saattaneet yletä
nykyiselle korkealle portaallensa; niin on höyrymas-
siuain-kin keksi,nys yhtäsnuresta armosta kaikille»
elatuskeinoille. Tämä antaa ihmiselle tuhansia kä-
siwarsia, on monen weto-eläimeu siaiuen. Se tekee
purjehtian »vapaaksi tuulista ja säistä; panee myl-
lyt liikkeesen, siitä huolimatta jos salpuus kuiwaa
eli kylmää, woittaa helposti kaikki »vastukset ja kul-
kee wälit tuulen wikkelyydellä.

Niinkuin jokainen erinomaisempi muutos ihmi-
sen ulkonaisessa elämässä waikuttaa hänen sisätti-
seenki kohtaansa, niin on höyrywoiman »vaikutus yh-
täsunresta armosta ihmisen hengellisellenkin elolle.

Jos präntti-taiteen awulla hawaukset ja aja-
tukset ilmoitettiin ja lewitettiiu, niin höyrymassiiua
täyttää näitä halvauksia ihmisten tarpeeksi. Edelli-
nen yhdistää kaikkien »vuosi-satojen henget, jälki-
mäinen yhdistää nykyisen ajan ihmiset, maat ja
kansakunnat.

Se on siis tässä semmetenki paikallansa ottaa
höyrykoneiden »vaikutukset katseltaviksi, nähdessämme
niissä ei mitäkään kummastuttamaa peikollista il-
mausta, »vaan ihmeteltämää esimerkkiä, kuinka luon-
non woimat saadaan palwelemaan ihmisen henkeä.

§. t>s.
Höyrymassinan waikntus lähtee suljetun jaylem-

mäksi kiehumakohtaa »varistetun »vesi-höyryn pou-
nistuswoimasta. Höyryä käytetääu joko seisomissa
laitoksissa, esim. höyry-myllyissä ja höyrn-laimoissa.
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jok» liikkumiin, jota laatua rautateiden aio-talut
eli rattaat owat. Molemmissa tapauksissa on uii°
den rakennus monin puolin erilainen Katsellessa
seisomaa höyry-massinaa, höyryn synty ja sen käyt»
tammen liikuttelemana »voimana pistää ihan-ensin
meidän silmiimme

Höyryn syntyminen tapahtuu rautaisessa höy-
ry-kattilassa, jonka muoto aina ei ole yhdenlai-
nen, mutta aina knitenki semmoinen että tuli woipi
tawata niin suuren osan sen pinnasta, kuin mah»
dollista on. , Tawallisesti se ou molemmin-päin snl-
jetun pitkulaisen tynuerin muotoinen, joka kokonansa
on piiritetty tulelta. Tällä tawalla wähässä ajassa
ou helppo saada suurempi meden paljous muuttu
maa» höyryksi. Kattilasta johdatetaan höyry pii-
pulla massinaan, jossa me kumauksen 6t» awulla
tahdomma seurata sen menoa ja waikutuksia.

Pillin X°n läpi tunkeiwa höyry tulee, erinäisen
laitoksen kautta, wuorottain ylä- ja alapuolelle cy-
liuderissä ylös ja alas käypää mäntää l>tä
Olkoon höyry mennyt rei'äslä l<!-stä männän ylä-
puolelle, niin tämä painuu alaspäiu. Täyttyköön
taas mäuuäu alapuoli höyryllä, niin tämän pon
nistus mastustaa edellistä ja häwittää sen, ja
mäntä kohoaa ylöspäin. Höyry on, sentähdcu, jo-
takerrau laskettawa pois männän yhdeltä cli toi
selta puolelta. Tämä tapahtuuki suurella järjes
tyfscllä (tarkasti tasamuoroin); sama laitos, joka
,ohdattaa höyryn muorottain ylä- ja alapuolelle män'
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tää, johtaa yhtaikaa, pillillä llll°lla, männän toi»
sella puolella olewaa höyryä asteaau 5-hen, jota
kylmältä wedeltä piiritettyä pitäjää kutsutaan saken-
tajakst lkoudensator), koska siinä höyryt sakenewat, se
on. muuttuuwat wedetsi.

Jos cylinderiu yläpäässä »vaikuttaa woimak-
laampi höyry, s,ll'aikaa kuin alapää siinä olleen höy-
ryn sakenemisesta tyhjenee ilmattomaksi, niin siitä
malttamattomasti seuraa että mäntä painuu alas-
päin. Samoin se taas kohoaa ylöspäin, tuiu cy-
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lindrrin yläpäässä höyry sakenee, ja alapäähän rei-
ästä D.stä löytää »utta, »voiinatkaanlpaa höyryä.

Männän keskelle kimitetty »varsi, joka hengen
pitäen (tiheimmin, s, o. »vähintäkään tilaa ilmalle»
antamatta) käypi cylinderin kanteen laitetun reiän
läwitse, liikkuu ymmärrettävästi samalla tmvalla
kuin itse mäntäki. Har»voin se kuitenkin on juuri
tämä liikunnon laatu,ku »vastaa nero-töiden (hanke-
taiteiden) tarkoituksia. Tmvallisesti käypi kaikissa
meidän massinoissa, esim. »vesi-inyllyissä, liikunta
suorana pitkällääu ole»vasta »valsista eli pyörästä,
joka ou ratas uimeltänsä. Nyt on asia, saada
mäntä-warreu ylös ja alas käypää liikettä muutt.»»-
luaau tasalla»sa »uakamvan rattaan pyörimiseksi.

Se tapahtuu seuraawalla ta»valla: Mcintäwarsi
ou ylähällä kiini tasa-haaraisen »viwuu ueuässä, joka
kutsutaau selkäuräksi. Tämän toisessa päässä riip-
puu, niinkuin kuivauksessa uäkyy, kaide eli kyynäs-
puu I', mikä ala-puolellausa, weiwin (pönkän eli
kalluuin) 0-u kanssa pystysuorassa rattaassa, on
ihan samote yhdistetty kuiu polku-puu eli pol'iu
seiwäs »venviu kanssa Kuvallisessa ketruu-rukissa.
Rattaan pyöriinisestä seuraa uiinittäin siihen kiini-
tetyu ylllpyrän, »vokiu eli kyökän XX kiepuiuineu
niinikään, joka tapahtuu nuolen suunnassa.

Kuwauksessa on »vielä muutamia osia seli-
tettäwä.

Höyryu sakenelllisesta sateutajaan kokou-
tu»va »vesi pääsee tiehe»,sä X asteassa o!e»valla pu,n-
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pulla Saapi sttlä katshaaraseen paikkaan K.rään,
josta se paiuopumpuu männän »varrella L-lä, pa

kotetaan piipun sl°n sisätse, menemään höyrytät'
tilaan. Tämä wefi on muka yhä wielä lämmin ja
siis kylmää wettä soweliaampi siewästi jällensä
muuttumaan höyryksi.

Laitos V kutsutaan regulator. Seu toimitus
on piipussa ?°ssa oleman rei'än c?-n läpi laskea
enemmän taikka »vähemmän höyryä, yhä sen mukaan
mitä suurempi eli »vähempi ponne (»voiman ilmoi-
tus) on tarpeen.

Z. 1,6.

Höyrymassinan waikutukseu suuruus on käytetyn
höyryn ponuistuslvoimassa ja männän laweudessa

Olkoon höyryn ponnistus-woima saina kuin
atinospherin, ja männän laweus tehköön nelionrete-
riil <37B Parisin neliotnunlaa, uiiu mäntä pai-
nuu, §. 75-n jälkeen, alaspäin samalla »voimalla
kuin jos sen päälle olisi ladottu 20,000 ?,. Jos
siihen käytetään 3 eli 4 kertaa »voimakkaampaa höy-
ryä, niin massinan liike enenee samassa määrässä.

Massinoita, jotka käymät »vähemmän woimat-
kaalla höyryllä, kutsutaan matalapa in o set mas-
siuat, ja niitä, zotka käymät enemmän »voimat,
taalla höyryllä, sanotaan korkeapa in o set mas-
sina!.

Tämä ei ole kuitenkaan uiiu yuunärrettäwa
että"matalapaiuosissa massinoissa »voiina olisi pie-
nempi knin torkeapainoisissa. Se on cyliuderin sun,
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jota noissa »viimemainituissa on pienempi, ja sen
mukaan muutti massinan osat pienempiä. Sinä
yhden atmospherin ponnistus 4-n neliöjalan pin-
taan on, silmin-nähdcu, sama kuin H-n atmosphe-
rin waikutus yhteen neliöjalan pintaan.

Jälkimäisessä tapauksessa anvattawasti ou »nas-
sinau suuruus pienempi, liiateuki jos höyry toisella
puolella mäntää ei pääse sakenemaan, waan häwiää
ilmaan. Siinä ei tarwita sitte sakeutajaa, eikä
pumppuja, ja massina ou monin-puolin yksinker-
taisempi.

Kaikissa lokomotiwissä eli kulku-koneissa, esim.
höyry°aluksissa ja höyry-wauuuissa käytetään siis
torkeapainoisia massinoita koska ne waatiiwat wä-
hemmäu tilaa kuiu matalapainoset.

s- "7.
Massiua, joka käypi »voimakkaammalla höyryl-

lä, tarwitsee, niinmuodoin, samassa ajassa pian
yhden »verran höyryä kuiu matalapaiuonen saman-
»voimainen massina. Sentähdeu se edellä mai°
uittu on niin laitettalva että suuri »veden paljous
woipi lyhyessä ajassa ja hylviu »vähässä tilassa
muuttua höyryksi. Tämä tapahtuuki niinkuin seu-
raa»va kulvaus 67, jossa on kulku laitoksen pitkä-,
ja kuwa 66, kussa oli poikkipuoli, näyttäät, sillä-
talvoin että lämmityshuoneissa waristunut
ilma »virtaa, moueu rautaseu piipun lälvitse, jot-
ka kaikki owat umpi »vedessä. Tekeytyneet höyryt
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kerciytywät paikkaan W-heu, nousemat ylös (L-ssä
ja menewät piipun cc-n sisätse, joka on kakshaarai-
nen, mutta joista ainoastaan toinen tässä on nä-
kymissä, cylinderilöihin r-n, joista myös ainoas-
taan esimmäinen on edessämme. Tällä on, niinkuin
nähdään, tasalliuen wiritys, ja sentähden liikkuu
männän warsiki edes ja taas samaa suuntaa. Män-
nän warsi, yhdistettynä kampi-eli weiwi-warren ja
kammin kanssa, panemat suuremman pyörän liikkee-
sen, ja pienemmät seuraamat suurempaa. Torwesta

nousee käytetty höyry ulos samoin kuin sawu
reppanasta (lakeisesta) eli uunin piipusta.

§. 1,8.

Höyryllä käypiä massinoita oli jo seitsemännes-
sä toista kymmenennessä wuosisadassa. Nämät oli-
wat kuitenki wielä jotenki waillinaisia, ja wasta
wuonna 1763 antoi Cuglandilainen Watt niille sen
laitoksen, joka niissä enimmäkfi osaksi näinäti aikoi-
na on tawattawana. Ensimmäisen höyrylaiwan ra-
kensi Amerikkalainen Robert Fultou.

Höyrymassiuain woima werrataan tawallisesti
hewoiswoimiin, ja hewoiswoimaksi luetaan sellainen
woima, joka 1 sekundissa (kellon lerkkauksessa) ko-
hottaa 1500 i« 3, 7 tuumaa-- 1 Decimeterin, ja
siis l minuutissa («0 sek.) 36,000 K ylimalkaan 1
jalan korkeudelle. Poltto-aineena höyry-koneissa on
tawallisesti meii-hiili. Seisoma l hewoisen »voi-
mainen massina tarwitsee noin 12 K merihiiltä taikka

10
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2?'/, K petäjäpuuta joka tunuissa. Samaan aikaan
tarwitsewat:

2 hewois-woimaa 3l K merihiiltä
10 „

100
„ „

20 „ ,00 „ „

<OO „ 555 „ „

200 „
1,00

„ „

Höyry-laiwojen ja kulku »neuwojen massinat
waatiwat wielä paljon enemmin hiiliä.

Z. t<9.

Lämpimän jakautllminen.
Me tiedämme että suuremmassa lämpimässä

ollut kappale wähittäin kadottaa lämpimänsä, se on,
wilustuu. Samoin me olemme nähneet että kappale,
joka on ollut alhaisemmassa temperatuurissa, woipi
saada suuremman temperatuurin, jos se annetaan
olla jonkun lämminlähteen waikutuksessa. Lämmin
ei, sentahden, woi ikäskuin sulkeutua kappaleisiin,
waan pyrkii, niinkuin muuki liikunto, alinomaa ta-
sapainoon ympäristönsä kanssa. Se on siis lakkaa-
matta liikkeessä.

Lämpimän leweneminen tapahtuu kahdella la-
malla. Ensiksi se leweuee kappaleen ko'on läpi sillä-
tawoin, että lämminnyt osa kappaleessa antaa läm-
pimän likimäiselle osalle, siksi kuin kaikki osat owat
lämminneet. Tämä on lämpimän leweneminen
johdatuksesta. Toiseksi leweuee lämmin läpi il-
man, niin että kappaleista »virtaa säteitä, samallaisia
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kuin äänen ja walou säteet, jonta-tähden se tässä
tapauksessa kutsutaan säteilewäksi eli hohtawaksi
lämpimäksi.

Z. ,20.

Ei kaikki kappaleet johdata yhtäkiireesti läm-
mintä. Pitkäläunän (ei ylen pitkän) rautalangan eli
»vanukin päähän paljain käsin tuskiu siitää koske»
tella, sen toista päätä kuumennettaessa. Lyhyempi
puupalaiueil, kalikka eli halko, sitci-wastaan woipi
palaa kauwemmankiu ilmi-tulessa, toisen pään, ilman
mittakaan wahiukotta, ollen kädessä. Kappaleet owat
siis hywiä taikka kehnoja lämpimän johdattajia.

Taajat, tiheät eli lujat kappaleet, niinkuin mi»
tallit, owat paraimpia lämpimän zohdattajia, mutta
wetelät eli hatarat kehnompia. Tämä on liiatenki
laita reikäsieu ja pehmeiden kanssa, jotka waau
sangen werkasti waria lewittäwät. Kiwet, maa
ja lasi pidetään, sentähden, keskikertaisina, mut-
ta puu, olki, karwat, kaswut ja uiistä tehdyt aineet,
kehnoina lämpimän johdattajina.

Monta tawallisempaa ilmausta seuraa kappalei-
den johdatuswoimasta, esimerkiksi, että wesi rupeaa
kiehumaan wälemmin eli ennen mitalli- kuin sawi-
astioissa: että palama hiili, pantuna rcmtalewylle,
iummehtuu ja sammuu pikemmin kuin puulaudalla;
että mitallit tuntumat kylmille, koska ne klireem-
pään johdattamat lämpimää kädestä.

Jottei johdatuksen eikä säteilemisen kautta ruu-
miiu lämpymä wähenisi liian paljo, pannaan ja
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kääritään sen ympärille kehnoja lämpimän johdatta-
jia, lankawaatteita, turkkiloita. Samasta syystä
pidetään sammalta, heinää ja höyhentä »vuoteilla
lewitettynä, ja hedelmäpuut peitetään ja sidotaan
olkiloilla, niitä talwen pitkään kylmästä suojella.

Ilma ja wesi owat myöski kehnoja lämpimän
johdattajia. Ilma kellerilöisfä, juurikas-kuopissa
ja kaimoissa on melkein aina yhdenlaista sekä ke-
sällä että taimella, ja me jo olemme Z 102 nähneet,
että ilma ja wesi ainoastaan liikkeessä ollessansa
lewittäwät lämmintä. Samoin owat lumi ja jää
sellaisia kappaleita, jotka wähemmässä määrässä
johdattamat lämmintä. Usiammat meidän maamme
talwikaswuista kylmäisiwät tukkunaan, jos ei lumi-
kinokset eli hanget niitä warjelisi pakkaisilta.

§. 121.
3ämmin, joka säteilee waristetusta kappaleesta,

esimerkiksi uunista, huomataan helposti siihen lähes-
tyessämme. Että se silloin meihin tuntuma lämmin
tosiaauki tulee säteinä, siitä saamme makuutuksen,
koska joku warjo, asetettu säteiden eteen esteheksi,
woipi meitä warjella niiden »vaikutuksilta. (Lämpiä-
mä» uunin suuta wasten olewassa ikkunassa jää
sulaa, waikka sillä— uunin ja ikkunan—wälillä latte-
alla olema wesi asteassa hyyhtyy). Auriugonki läm-
min wirtaa säteinä, mutta ilma siitä ei lämpiä kuin
aiwan wähäiseu, Mä ylemmällä on ilma sangen wilu.

Samoin kuin walosäteet, woiwat lämminsäteetki
taittua, taipua eli tatkautua, kulteissansa ydestä
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aineesta toiseen eritiheään; ja ne wiskantmvat takai»
sin, jos ne sattumat ihan kowaan kappaleesen. Nämät
molemmat tapaukset näemme seltiään tulilasissa
ja poltepeilissä.

Tulilasi selitetään seuraamassa eli kolmanuessa
waloa yleiseen selittämässä osassa tätä kirjaa. Pol»
tepeili on kuperainen peili, tehty kiillotetusta elikkä
wälkkywäksi pulieratusta messingistä. Kumauksessa
69-ssä on kaksi sellais-
ta peiliä (n jap) was-
takkain. Kaikki polte-
peiliin tasakkain sen
akselin suuntaa len-
täwät säteet wiska-
taan peililtä takaisin
sillä-tawoin, että ne keräytywät yhteeu johonkuhun,
peilin edessä olemaan paikkaan (2 eli b), niin kuiuku-
wauksessa on merkitty piirustetuilla wiiwoilla. Tässä
paikassa on niiden komerosta peilistä kokountuneiden
säteiden summa yhdessä, ja se l> eli b) kutsutaan seu-
tähden poltekohdaksi (Latinaksi fokus). Jos peilin
poltekohtaan pannaan joku lämmintä huokuma kappale,
min säteet, jotka siitä leutäwät peiliin, wiskautuwat
takaisin, ja palatessansa (tällä paluu-matkallansa)
omat ne toistensa kanssa ihan samaa suuntaa.

Tämä poltepeilin omaisuus todistetaan seuraa-
maisella kokemuksella. Aseta kaksi sellaista peiliä (n ja
p) »vastakkain (kuw. ja pane heiden wälille joku
marjo. Toisen peilin (p-n) poltekohtaan (li) pane kuuma
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rautaluoti eli tulen-punaisia hiiliä/ja toisen (n.n) taas,
joka woipi olla noin <8 taikka 20 jalkaa ensimmäisestä,
pistä taulapalainen (3). Samassa kuin warjo otetaan
tieheensä, syttyy taula, koska likimäinen peili (p) kerät-
tyänsä kaikki luodista lähtewät säteet, heittää ne
»vastakkaiseen peiliin, ja tämä taas kokona ne polte-
kohtaansa (a), jossa sentähden syntyy sellainen kuu-
muus että se woipi sytyttää kappaleita. Jos ther»
mometeria pidetään waikta hinkkaisen waan polte-
kohdasta eli missä muussa paikassa tahansa peilien
wälillä, niin lämminsäteiden ei nähdä tuntumin ko»
roittawau temperatuuria.

Poltekohdau temperatunri mukaellaan peilin suu-
ruudelta ja lämmilähteeu temperatuurilta. Ollaan-
pa tehty sellaisiaki peililöitä, jotka poltekohtaansa
kokoomilla auringon säteillä owat panneet syttymään
ja sulamaa» tuskin suuremmalla tulellakaan siihen
tilaisuuteen saatawia kappaleita.

Koska lämminsäteet. järkiään marjon poisotet-
tna, näyttämät »vaikutuksensa, niin siitä seuraa, että
kiireys, jolla säteet liikkumat, on jotenki suuri. Se
onki sama kuin walon kiireys, joka ennättää 42M0
penikulmaa sekunnissa.

s- '22.
Lämmiu-säteiden »vaikutus on sangen erilainen

eri kappaleissa. Muutamat kappaleet laskemat kaik-
ki säteet menemääu läwitsensä, ottamatta ja pidättä-
mättä »vähääkään osaa niistä. Tämä on, esimerkiksi,
laita ilman kanssa. Monet towatki kappaleet, niin-
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kuin wnorisuola, owat samallaisia. Nämät näyttä»
wät kuitenki oleman ikäänkuin erokkeita, sillä kaikki
munt kappaleet enemmän taikka »vähemmän niele-
wät heihin sattumia säteitä.

Tässä on yleiseen senraawaiuen laki: kappale
nielee sen enemmän lämminsäteitä, mitä hatarampi,
wetelämpi eli ohuempi se on ja mitä mustempi sen
pinta on. Sentähden nielee lamppu- eli uuninuoki
pian kaikki säteet, mutta kiiltäwäksi silitetty hopia
ja rauta wiskaawat ne melkein tukkunaan takaisin.
Jos kahden thermometerin pallot kääritään toinen
walkeaau, toinen mustaan lankaan eli tilkkuun, ja
molemmat pannaan samoin auringon säteiden wai-
kuttaa, niin mustaan kääritty näyttää korkeamman
temperatnurin kuin walkeaau kääritty. Samate sulaa
lumiki kiireempääu mustan peitteen knin walkean liina»
kankaan alla. Tästä on siis nähtäwä, minkä-tähden
walkeita waatteita pidetään kesällä soweliaimpina, ja
talwella taas mustia.

Mutta lämpimän säteillessäki molemmat
mainitut joukot owat toistensa wastahakoja; maik-
ka warsin toista tapaa. Sak.eat kappaleet huo-
kuivat paljoa werkemmiu lämmintä kuin wetelät eli
hatarat.

Tästä syystä jäähtyy waristmnlt neste, the
(tsaju) eli kohwi, werkempaan kirkkaaksi puhdiste»
tuissa mitalli- kuin noella tahratuissa sawi-asti-
oissa.
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Salainen, kätketty eli sidottu lämmin.
8 '23.

Me jo olemme Z <O7-nessä nähneet, että kiehu-
makohtaan asti »varistettu wesi ei saa lorkeampaa
temperatuuria, waikka siihen lisättäisi minkä werrau
hywänsä lämmintä. Osa lämpimää muuttuu seu-
tähden alinomaa höyryksi, ja thermometer näyttää
aina loo° C sekä itse medessä että höyryn keskellä.
Jos astiassa olemaa lunta eli jäätä 0° temperatuu-
rista pannaan märille uunille, niin sulaessa syuty-
nyt mesi ei näytä korkeampaa kuin 0° temperatuuria.
Kaikki lammin, joka näissä tapauksissa on tullut
lisäksi, näkyy tarwittawan eli kuluman ainoastaan
muuttaa kowenuut wesi (jää l. lumi) weteläksi, ja
wetelä ilmallisetsi, niin että sulaessa tekeytynyt
Mesi ei kuitenkaan tule lunta lämmemmäksi eikä höy-
ry tunnu kiehumaa mettä warimmalta.

Kappaleissa woipi sentähden lämmintä lisääntyä
niiden temperatuuriu muuttumatta; mutta tässä ta-
pauksessa ne muuttumat sakeammasta tilaisuudesta
hatarampaan. Tämä näin tekeytynyt, aistimille
tuntumaton» lammi» kutsutaan sala- (sidottu, sitou-
tunut) lämmin, l 00" C. märissä tekeytynyt höyry
on siis mettä, jonka lämmin on !00° C. sala-
lämmin.

Kaikissa niissä tapauksissa, joissakappale muut-
tuu sakeammasta tilaisuudesta hanvempaan, tapah-
tuu se niin että kappale imee eli nielee jonkun werran
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lämmintä'. Tämä lämmin niin »vieroitetaan eli saa-
daan kappaleen ympäristöstä, jonkatcmperatuuri siitä
alenee.

Jos esimerkiksi marina kesäpäiwänä kaadetaan
wettä maahan, niin »vesi muuttuu höyryksi, ja sitoosen ohessa paljon osan lämmintä, josta ilma tuntu-
min wilustuu. Jos kaksi thermometeriä, joista toi-
sen alapää on kostea, toisen ihan kuiwa, ripuste-
taan »vierekkäin, niin edellinen näyttää alhaisemman
temperatuurin kuin jälkimäinen, koska sen pinnasta
höyryäwä »vesi eroittaa thermometerin lämpimästä yh-
den osan.

Z. 524.
Kappaleet kadottamat eli hylkäämät

mänsä muuttuissansa wetelästä tilaisuudesta sakeaan.
Tämäsalalämmin eroaa kuitenki usiainmiten niin, ettei
sitä paljon hawaita lämpimänä. Muutamat seikat osoit°
ta»vat sen kuitenki selmästi. Tmvallinen tuttu esi-
merkki tästä on se lämmin, joka syntyy sammutta°
mattomaa kalkkia kastellessa, josta enemmän tulee
puhuttamaksi Chemiassa.

8 123.
Jos yhtäsuuria painoja eri kappaleista, mutta

samasta temperatuurista, esimerkiksi 0", »varistetaan
yhden werran, esim. niin siihen on tarwis
eri »verran lämmintä. Olkoon meidän kokemuksenam-
me »vesi, terpeutini, rauta ja elämä-hopea, niin näh-
dään, että lämmin-paljous, jonka nämät kappaleet
waatiwat lälNlnitäkseusä o":sta l°:n c?., suhteutuu

10'
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kuin l : : :»/-»- Terpentinitanvitsee ainoastaan
puolen, rauta kahdeksannen osan jaeläwä hopea '/»i,
siitä lämpimästä, jotawesi »vaatii-Jos kahdessa ihan
yhtäsuuressa astiassa on, toisessa 1 naula wettä ja
toisessa l naula terpentiniä, molemmat samaa tem»
peratuuria, ja näiden nesteiden on pääseminen yht'«
aikaa yhtmvariksi, niin tanvitaan medelle kaksi yhtä»-
suurta liekkiä, kuin terpentinin yksi.

Nämät erisuuret lämmin-paljoudet,'oita kappaleet
maatuvat saadaksensa saman temperatuurin, kutsu»
taan kappaleiden omituiseksi eli »peeiliii» läm»
pimäksi. Wesi on tässäki yksikkönä.

Me woimme siis sanoa, että samoin kuin jokai»
sella kappaleella on ominainen tiheytenjä, sillä
myös pitää olla ominainen lämpimänsä, jota ei kui-
tenkaan käy näyttäminen thermometerillä, mutta jonka
suruudessa on niiden w'oima > imeä enemmän taikka
»vähemmän lämmintä, eli niiden niin kutsuttu läm»
min»tilawuus.

§. 126.
Lämmin on aiwan epätasaisesti lewitetty yli

maan pinuau, sillä eripaikoilla on, niinkuin tiedetään,
marsin erilainen temperatuuri. Me jo olemme en-
nen maininneet, että anrinko pidetään maan suurim-
pana lämminlähteenä. Mutta syy, ett'ei lämmin kai-
kin paikoin ole yhdenlainen, on se, että auringon
säteet tapaamat maata eri paikoissa eri tawalla»
Kuumassa »vyöhykkeessä tulemat säteet melkein pysty»
suoraan, mutta polarimaissa (uapamaissa) sen »vi»
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nompaan mitä etempänä paikka on eqwatorista. Wi»
nossa tulemat säteet wiskautnwat samalla kulmalla,
jolla ne lentäwät kappaleen pintaan, menemään ta-

kaisin, ja ainoastaan ne pystysuoraan lankeamat tu»
lewat kappaleilta uielletyiksi. Sentähden on tempera-
tuuri eqwatoriu tienoilla suurempi kuin muulla mil-
läkään paikalla maan pintaa, ja eroitus siis tehdään,
niinkuin tiedetään, maan kuuman wyöhykkeen,
molempien lämpimien wyöhykkeibeu jamolempien
polarimaiden eli kylmien »vyöhykkeiden wälillä.

Kesän ja talwen waihe maan lämpimissä wyö-
hykkeissä tulee ainoastaan siitä, että päiwä kesä»
aitoina on pitempi ja auringon säteet lankiawat maa-
han pystympään, mutta winompaan talwella, jolloin
kuitenki aurinko on 1 miljoonaa penikulmaa likem»
pänä maata.

8- 127.
Päiwän keskitemperatu urilla ymmärretään

se keskiluku, joka saadaan sen päiwän korkeimman
ja alhaisemman temperatuuriu tarkkaamisesta. Tätä
etsiessä olisi otteestaan joka tunti ja wie>ä useim»
miuki tarkattawa thermometeriä) mutta koetus on
näyttänyt, että päiwän keskitemperatuuri saadaan
joksiki tarkoilleen, jos thermometeriä tarkataan aino-
astaan kello 7 aamulla, 12 päiwällä ja 10 iltapuo-
lella, ja näistä otetaan keskiluku. Päiwieu keski»
temperatuurista saadaan sitte kuukauden, ja kuukau-
sien keskitemperatuurista wuoden keskitemperatuuri.

Se on ymckärrettäwä, että keskitemperatuuri
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Edellisestä taulusta toteutuu, niinkuin nähdään,
että temperatuuri on sen suurempi, mitä likempänä
paikka o,n eqwatoria. Mutta taulu näyttää myös monta
eroketta; siihen on syynä, että, paitsi paikan kaukai»
suutta eqwatorista, »vaikuttaa sekä maan pinnan laatu
että tienon ympäristöki paljon temperatuuriin. Paikka,
joka muutoin on yhdenlaisessa tilaisuudessa muiden
kanssa, on sitä kylmempi, mitä ylempänä se onwe-
den pinnasta, mitä enemmän se on kylmien ilmawir-
tojen »vallassa ja -mitä etempänä suurista »vesistä.
Sentähden owat alhaiset ja korkeilta »vuorilta kyl-
mistä tuulista suojelletut »naat, jos owat aukeita,
ämpimimpia. Temperatuuri jäähtyy runsaasta kas-.
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muötaki: paljon lämmintä huokumat eli säteilewät
öillä kasmut, ja st niistä höyryäwä mesi sitoo myös
paljon lämmintä.

Suuret wedet, niinkuin waltameret, antamat
piiritetyille rantamaillensa ja saarillensa, esimerkiksi
Englannissa, Italiassa jaEtelä-Amerikassa, tasai»
stmman temperatnurin. Sillä mesi waatii suuren
osan lämmintä snmun tekemiseksi, sekä säteilee yön
aikana »vähemmän lämmintä kuin maa Englannin
temperatuuri on sentähden paljoa tasaisempi kuin
Saksanmaan, ja maikka molempien maiden keskitein»
peratuuri usiammissa paikoin on yhdenlainen, niin
Saksanmaalla on kuitenki towempi talwi ja marim»
pi kesä kuin Englannissa. Monet kaswut, jotkaSak«
)anmaalla paleltuisiwat, omat Englannissa ulkona
yli koko talwen, jota.wastaan ei se ihana wiinapuu,
ei kirsimarjakaau, eikä monet muutkaan hedelmäpuut
joudu ensinkään Englannissa kypsymään, sillä au-
fiugou lämmin ei siellä ole koskaan tarpeen suuri.

Walo.
Kaikki riemuitsce, Ku waloss'

walkcass- hcugitstc!
Z. 128.

Syyt walo-ilmauksiiu omat erinäisiä, ja sentäh.
Den pnhutaanki erinäisistä walolähteistä. Sellaisiksi
malolähteiksi luetaan - l) Aurinko ja muut kiinto-
naiset eli liikkumattomat tähdet: 2) lämmin, sen suh°
teeu että kaikki kappaleet, jotka owat lämpimän wai°
tuluksessa, tulemat kuumiksi ja loistamiksi, (Tässä
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ei tee eroitusta, jos lämmin on seuramus mecha»
uillisesta taikka cheiniallisesta »vaikutuksesta; ta»val-
lisimmin syntyy kuiteuti lämmin chemiallisesti); 3)
elektriciteetti; ä.) monen elämän omaisuus loMaa,
joista kiilto-eli tulimato on tutuin; tämä on laita,
»vaikka »vähemmässä määrässä, muutamien kaswu-
jeuki kanssa, etenki loistaa se wuori-kaiwanuoissa
usein löydettmvä Nhitsomorpha; 5) raatojen, liiatenki
kalojen, »nädätessä sekä kaswujen lahoessa ilmauntuu
myös »vähäinen walo, johon kukaties läminin lienee
syynä.

Kaikista näistä »valolähteistä on aurinko meille
tärkein. Sitä lähin on se painissa syntymä »valo
merkillisin.

Kaikissa muissa tapauksissa, joissa »ne näemme
»valoa lewenewän jostakusta kappaleesta, ei se lädhe
itse kappaleesta, »vaan se on muualta saatu. Kappa»
leet owat siis taikka loistawia taikka pimeitä.
Niin saapi myös kuu »valonsa auringolta, sillä se
on, niinkuin maa ja lnuut-ilsiammat kappaleet, it-
sestäusä pimeä.

Z. 129.
Walo ja lämmin ilmauntuwat niin usein toinen

toisensa muassa,ja monet niiden omaisnudetki owat niin
yhdenlaiset, ettei moni pidä niitä ensinkään eri kap-
paleina, »vaan yhtenä ja samana eri määrässä. Ne
»voidaan kuitenti eroittaa, sillä »ne näemme mvuta
kirkasta »valo-ilmausta, esimerkiksi walostawissa elä-
missä ja kuussa, joidenka »valoa ei minkäänlainen
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eli ainoastaan tuntumaton! lämmin seuraa, ja sitä
»vastaan me myös näemme, että kappaleet »voimat
joksiti »varistua mitäkään »valoa ilmauutumatta.

§ 130.
Walo lewenee ainoastaan säteinä, joita lähtee

loistamasta kappaleesta joka haaralle. Sen sukkeluus
on kummansuuri, sillä se ennättää H2,00U peninkul.
maa sekunnissa, ja niinmuodoin joutuu se auringos»
ta maahan B:ssa »»»inntissa ja !3 sekunnissa.

Wälosäteet, jotka sattumat kappaleihin, käyttäik»
se»vät samalla tapaa kuiu ääni- ja läm»»uusäteet, ai-
noastaan aistilliset ilmaukset owat ymmärrettäwästi
erilaisia. Me »nerkitselnine tässä 3 päätapausta:
l>) »valosäteet otetaan eli niellään ene»n»nän taikka
»väheinillän täydellisesti niiltä kappaleilta, joihin
ne sattu»vat 2) »valosäteet wiskautu»
»vat takaisin (''«llexia»). 3) »valosäteet»nene»vät kappa»
leenlälvitse ja taittuivat (relr«,«:!ioi»).

§. «31.
Jos kappale nielee kaikki siihen sattumat »valosäteet,

niin n.e tukkunaan häwiäwät meidän huomiostamme,
ja sellainen kappale näkyy meille ihan mustana.
Mutta kappale ei niele »valoa samalla tapaa, luin
lämpilnä-säteitä, niin että se kauemmiu oltuansa »valoit

hohteessa, taitasi johdattaa nieltyjä »valo»säteitänsä
»vielä kauwemmaksi pinnastansa. Seutähden syntyy
kappaleen toisella, »valosäteistä poiskaännetyNäpuo'
lella, »valon puutos eli, niinkuin sanotaan, pimento
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eli warjo. Kimroökki on kaikista tutuista kappaleista
se, joka täydellisimmin nielee waloa.

Usiammat kappaleet wiskaawat waloa osaksi ta-
kaisin, osaksi ntetewät. Taajat eli tihiät kappaleet,
liiateukl kirkkaat mitallit, wiskaawat enemmän kuin
mitkään muut »valosäteitä takaisin. Tämä omaisuus
on muissa kappaleissa sitä heikompi. Mitä pehmiäm»
pi ja wähemmän tihiä kappale on. Pimento eli wa>
lon puutos syntyy myös niiden kappalten takana,
jotka walosäteitä wiskaawat takaisin.

Kappaleet owat yleiseen ainoastaan siitä syys«
tä näkywäisiä, että ne wiskaawat takaisin walosäteitä;
ja että oikein perilleen ymmärtää kaikki silmältä ha-»
waitsemat ilmaukset, on sangen tarpeellinen ymmär-
tää se seikka, että tunki kappaleen jokaisesta nä-
kywäisestä kohdasta juoksee walosäteitä joka
haaralle, ja tämä kohta juuri sentähden ja silloin
alkaa näkyä, kuin joku siitä juoksewa säde lentää
katselian silmään.

Z. 132.
Kappaleet, jotka täydellisesti wiskaawat takai-

sin kaikki siihen sattumat walosäteet, kutsutaau pei»
liksi. Näistä on, mainitsematta sitä ainetta, josta
ne tehdään, kolme lajia merkillisintä: l) tasaiset
eli tawalliset peilit, 2) outewat peilit ja 3) my»
kewät peilit.

Tasainen peili on jokaisessa talossa, jonka täh»
den me emme tarwitse sitä laweammin selittää. Me
sanomme waan, että kaikki säteet, jotka sattumat ta»

160
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jäisen peilin pintaan, wiskautuwat sillä tapaa takai»
sin, että takaisin miskattu sade tekee peilin kanssa
saman kulman,», kuin se siihen juoksema walosäde,
josta silloin seuraa, että ne peilistä wiskatut säteet
niin eroilewat toisistansa, kuin tulisiwat he yhdestä
kohdasta, joka on yhtä kaukana peilin takana, kuin
se waloa lähdettäwä kohta todella on peilin edessä.
Sentähden näkyy siis kuwa aina yhtä kaukana pei»
lin takana, kuin kappale on peilipinnan edessä. Ku»
wa on myös peilissä käännetty nurin siinä lu'ussa,
että kappaleen oikia puoli on kuwassa tullut wasem-
maksi ja waseu oikiaksi; muuten synnyttää tasainen
peili täydellisen kuwan kappaleesta.

Z. 133.
Peili tehdään lasilewystä, jonka kumpainenki

puoli pitää olla sekä mitä tasaisimpia että toisensa
kanssa ihan yhtäsuuntaisia, ja joista takimmainen
on peitetty elämällä hopialla sitatnlla tina-lehdellä

Peilit, joidenka pinnat owat sokaistctusla lasis»
ta eli epätasaisia, antamat rumia ja ilkeitä kumia,
jonkatähden sellaiset peilit eimät kelpaa tarpeiksi.

Jos kaksi peiliä asetetaan yhtäsuuntaisesti was.
takkain, niin kuwa aina karjastaa eli kuwastaa toi»
sensa, ja siitä syntyy sentähden lukematoin joukko
kumia. Mutta jos peilit eimät ole ihan samaa suun»
taa, maan winosti »vastakkain, niin kumien paljous
wähenee sen enemmän, mitä miuommassa peilit omat.

Kaleidoskopin ilmaukset syntymät siitä, että
i«
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kaks, kulmin asetettua peiliä monin kerroin kuwaile-
wat samat kappaleet.

Paitsi peilin tamallista tarpeellisuutta wälttä»
mättömäuä talon kapineena, on se myös tarpeellinen
monessa optikillisessa eli näön-tiedon koneessa.

Z. 134.
Ontewa-peilin muotoinen on esimerkiksi kirk»

taan hopia-lusikan sisus, eli kummitus-lyhdyn
ml.l>!ol>) kuwcrrettu eli ontewa lasi. Niiden ymmyr-
käisien, parran ajamista warten tehtyjen, peilien toi»
sella puolella on myös usiasti outewa.peili, taikka,
niinkuin sitä tawallisemmasti kutsutaan, suurennus'
peili.

Ontewa-peilin moninainen ja tärkiä tarpeeNisuus
waatii sen omaisuudet tulla tässä tarkemmin selitetyiksi.

Jokaisen ontewa-peilin me woimme kuwailla,
kuin olisi se, niinkuiu 5
(kuw. 70), joku leikattu
osa ontto-sisuksifesta pal-
losta, jokakumauksessa on
merkitty pistetyllä »viimal-
la. Tämän pallon keskipiste
t? ja(radia)säoe o<? kut-
sutaan sen tantta ontewa-
peilin geometriseksi

Kuwa 70.

keskipisteeksi ja säteeksi. Se säteen eli radian
ihan testipaikalla olewa piste kutsutaan polte,
kohdaksi (eli Fokus), ja se peilin keskipisteen N» ja
poltekohdan läwitse kulkema wiiwa on peilin op.
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titilliueu akseli. Piste «, jossa se pidennetty ak»
seli tapaa peiliä, lutsntaan peilin optitilliseksi
keskikohdaksi.

§ ,35.

Kuki ontewaan peiliin pystysuoraan sattuma
walosade wiskautuu takaisin samaa suuntaa, uiiu et'
tä se siis menee keskipisteen t7:n läpitse. Kaikki opti-
killise» akselin kanssa yhtäsuunnallisesti peliin leutä-
mät säteet wiskauluwat lakaistu, ja
näkymät siinä keräyutyueinä.

Jos likennetään jotakuta kappa-
letta, niin se antaa erinäistä kumia sen mukaan,
kuin kappale on likempänä tai etempänä peilistä.
Onko kappale, esimerkiksi uuoli, poltekohdau ja pei»
liu wälillä, uiiu saadaau suurentuu n t kuwa, joka
näkyy, samate tuin tasaisessaki peilissä, peilipinnan
takana.

Jos sitä wastaan nuoli on poltekohdau ja pei»
liu geometrisen keskipisteen wälillä, uiin siinäki saa
daan suurentuuut, mutta peilin edessä «äkymä
kuwa.

Kokelaamme kumauksen 7l:seu amulla selittää
nämätilmaukset. Kuwa 75.Kuwa 71.

Kappalees
ta juok»
see säde suo-
rapystyisesti

peiliin ja mis»
kautuu takaisi»
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jälkiä säde joka juoksee yhtäsuuutai-
sesti peili-akselin kanssa, »viskautuu poltekohtaan

Molemmat nämät takaisin »viskatut säteet ei-
wät sis tapaa toisiansa peilin edessä. Mutta jos ue
ajatellaau »vedettynä eli jatkettuua peilin taakse, niin
ne leikkaamat toisiansa pisteessä «:ssa, ja siinä nä°
keeti silmä pisteen oleman. Sama on laita kaik-
kien muideuki kappaleesta peiliin lentämien säteid?»
kanssa, mintähden kuwa «b näkyy suurentuneena pci»
lin takana. Kuwa 72.

Kuwauk.
sessa72, jos-
sa nuoli on
poltekohdan

jakeskipisteen
wälillä, »vis-
kautuu se suo»
rapystyisesti
leutälvä säde takaisin samaa jälkiä «^«:ta, ja
peili-akselin kanssa yhtäsuuutaisesti juoksema säde

poltepaikkaan /'-ään. Piste nuolesta
pitää siis näkyä siiuä kohdassa, jossa ne takaisin
»viskatut säteet tapaamat toisiausa, ja tämä tapah'
wu pisteessä «:ssa. Samalla lamalla määrätään
munt pisteet, ja suurennettu, waau alaspäin seiso»va
eli käännetty kuwa uäyttääntyy erillänsä ilmassa
peilin edessä.

Että tuma tosiaauki häilyy ilmassa, woipi hel-
posti näin toteuttaa: pane «i.:u eteen malkea pape-
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rilappu, niin tämä koto» säteet, ja tmva ilmantuu
paperille.

§ t36.
Outewaa peiliä käytetään etuisasti kurkistus'

touvissa (loitto-lasiloissa), joita sentähdeu kutsutaan
peili»teleskopiksi ja jotkaantamat erinomaisen suu-
ria suurennoksia, niinkuin Herschelin kuuluisa jätti,
teleskopi, jolla on 5 jalkaa diameter-pituuteua. Näi-
tä koneita ei enää nykyisiuä aikoina niiu usein nähdä
sen tautta, että ne omat aina »vaikeita taytettää.
Että outewaa peiliä »voidaan käyttää polttopeiliuä, ou
jo mainittu lämmintä selittäissä. Mutta ontcwa peili
ou myös oiwalliueu »välikappale enentäessä waloa,
sen suhteen että jostakusta, peili» poltekohtaau ase»
tetusta, »valolähteestä, esimerkiksi kynttilästä, lähte-
»vät säteet »viskautuivat kaikki yhtäsuuntaisesti »nene»
mään takaisin, jonka-tähden sitä käytetään lyhtilöis-
sä, kummituslyhdissä ja tuli» eli loiste-toruissa.

Mykewä peili ei ole niistäkään suuremmasta
edusta ja tarpeesta, Se kutsutaau myös hajoitus-
peiliksi, sentahden että kaikki siihen sattumat säteet
»viskautuivat takaisin hajotetuilla ja toisistansa aina
enemmän erkanemina. Se antaa »vähentyneen ku»
»van kappaleesta, niinkuin taidetaan nähdä kirkkaaksi
silitetyissä mitalli-uupuissa, lasipalloissa, ja mnis-
sa kirkkaissa mykewissä kappaleissa.

Walon taittuminen.
s «37.

Me sanoimme jo H 530 sellaissaki kappaleita
oleman, jotka laskemat läwitseusä niihin sattmvat
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walo säteet. Sellaisia owat esimerkiksi ilma, wrsi,
lasi ja ylimalkain kaikki kappaleet, joita sano»
taan läpinäyttäwikst eli kuulakkaiksi. Tätä
omaisuutta ei kuitenkaan tawata, niinkuin tiede»
tään, kaikissa kappaleissa samassa määrässä. Löytyy
puoli-kirkkaita ja kuultawia kappaleita, ja myös sein»
moisia, joiden läpi walo kuultaa ainoastaan tuin
owat ihan ohuwia. Niin kuultaa walo sen tiheän kul»
lanki läpi, jos se on taottu aiwau ohukaiseksi leh»
deksi. Mutta walou opissa tulemat ainoostaau ne
kappaleet kysymykseen, jolla owat täydellisesti läpi»
näyttäwat.

Valosäteiden suunta on, kuin ne liikkumat sa-
manlaisessa aineessa, esimerkiksi ilmassa, ihan suora
ja muuttumatoin. Mutta jos ne matkallansa kohtaa»
wat toisia läpikuultawia kappaleita, joideu tiheys on
suurempi eliwähempi» niin ne ei eteenpäin juokse sa»
maa suuutaa, waan jotakuta toista, joka ensimmäi»sen kanssa tekee suuremman tai pienemmän kulman.

Tässä tapauksessa sanotaan: »walosäde taittnu
eli refrangerautun,« ja kulma, joka osoittaa täit»
lumisen suuruudeu, kutsutaau taittumus kulmaksi.

Tavallisimmat taittumus°ilmaukset nähdään wa»
lon tulkeissa taiwaan äärettömästä awaruudesla maan
tihiämpään atmospheriin, waan wielä selkiämmiu,
kuin walo ilmasta juoksee weden eli lasin läwitse.

Jokainen sen tietää, että suora keppi eli sauwa,
kuiu se pistetään weteen, näyttää taittuneeksi siinä
kohdassa, joka koskee weden pintaan. Syy tähän on,
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että »valosäteet, jotka kepistä lentäwät silmään, tait-
tumat ' »vedestä lähteissänsä. Samasta syystä me
emme moi nähdä esimerkiksi astiassa ,r' (kuw. 73)
olemaa kappaletta m-maä,
jos astia on tyhjä, ja
silmä olisi «-ssa. Mutta
>os wcttä kaadetaan asti.
aan, nitn '«-stä U-hen
kulkemat säteet taittumat
medestä lähteissänsä, ja
kappale näyttää silmästä oleman ikäskuin "-sä, siis
joksiki korkeammalla. Wedessä näyttämät sentähden
kaikki kappaleet, kalat j. m. m., oleman likempänä
meden pintaa, kuin ne omatkaan.

8 !38.
Jos walosäteen annetaan mennä sellaisen kap-

paleen lämitse, joka on joksiki ohut, ja jonka
pinnat omat toistensa kanssa yhtäsuuntaiset, niin ei
tapahdu niitäkään merkilliscmpäa muutosta. Csimer»
tit tästä omat ikkunan lasit, joidenka lämitse kappa-
leet näkymät samassa paikassa, missä ne todella
omatki.

Mutta ihan toisin on laita, jos sen kappaleen
pinnat, joka läwitseusä laskee walon, eiwät ole toi-
sillensa yhtäsuuntaiset.

Sellaisiin kokemuksiin käytetään mykewapintaisia
lasitöitä, joita kutsutaan liusiksi. Ne omat suuresta
armosta kurkistus» eli kiikari°lasien, tuubiloiden ja
muiden suurennuslasien laitokseen.
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Linsilöissä tehdään, uiiukuinpeililöissäki, eroi-
tus walosäteitä kokoilemien ja hajoittamieu linsien
mälillä

Kokoilemat linsit omat molemmin puolin
keskeltä mykewimmät, ja kutsutaan oikeiksi lin-
siksi. Näillä on myös poltekohta, geometrinen kes-
kipiste ja akseli, niinkuin kokoilemalla peililläki, ja
sitä mukaan kuin kappale asetetaan likemmä eli etem-
mä linsiä, saadaan erilaisia kuwia. Ne kutsutaan
kokoilemiksi luisiksi siitä niiden omaisuudesta, että
jokaiuen niiden keskipisteen läpi kulkema säde ei
muuta suunta, kuin sitä wastaan kaikki akselin kans-
sa yhtäsuuutaisesti juoksemat säteet taittumat niin,
että ne kokoontumat yhteen kohtaan ulkopuolelle lasia.

Liusin poltekohta on helppo löytää: anna au-
ringon säteiden langeta, niin suora-pyslyisesti kuin
mahdollista on, linsin yhdelle puolelle, ja pidä pa-
peria toisella puolella; paperille tekeytyy silloin ym-
myrjäinen malkea kehä eli walo-kiekko joka pienenee
eli suurenee sen mukaan kuin paperi on tankana
lasista. Samassa kuin tämä malkea kehä on pie-
neutyuyt pikkaraiseksi pilkaksi eli ainoaksi aiwau kirk-
kaaksi pisteeksi, niin paperi on lasin poltekohdassa.
Kaikki sekä walo-että lämmiusäteet omat tässä koh-
den yhdessä ko'ossa, jonka-tähden siinä syntyy kor»
kiampi temperatuuri, joka woipi sytyttää kappalei-
ta. Tästä syystä kutsutaan kokoilemia linsiä myös
tulilasiksi.
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Katsellaan nyt minkälaisia muita ilmauksia ua-
mät lasit saamat aikoi». Knwauksessa 7H, on V 5V

(Knw, 7<l„)

lin>l l" kappale, aseteltu lasin jäsen poltekoh-
dau watille.

lähtcwa säde taittuu niin, että linsin
toisella,puolella olemasta silmästä näyttää kuin tu-
lisi se pisteestä «-sta. Sama on laita pisteen »m
kanssa, ja tässä saadaan sentähden kuwa, joka näyt»
tää kappaleen suurentuneena ja samalla puolella lasia.

Mutta joS kappale on ulkopuolella poltekoh.
Kuw 75.

<l'
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taa (Kuw. 7 5), niin saadaan lasin toisetta puoletta snu-
rentuunt, waa» alaspäin käännetty kuwa, jonka me
paperitta saamme näkymään.

Z ,40.

Kupe voitettu eli outewa liufi on pattomuo»
toisella tahotta molemmin puolin sywennetty (knw. 76.)

Kuwa 70.
Tänä on kokoi-
lewata eli myte>

wäpintaista liusiä
suhteen juuri e»
riliäiset omai»

suudet, sinä kaitti akselin kanssa yhtäsumttaisesti
tähän juoksemat »valosäteet taittumat niin, että ne
lasin läpi päästyänsä hajoilewat eli erkanemat toi»
siStausa aina enemmän ja enemmän, niinkuin olisi»
wat lähteneet pisteestä

, Jos yhteen juoksemat walosäteet matkattansa
kohtaamat ontewa.pintaista liusiä, niin ne juoksemat
lasista ulos taikka yhläsuuntaisina (kuw. 76), taikka
toisistansa hajoawlnaki, uiiukuiu kumauksessa 77,

Kuwa 77.

jos ue muka ennen ainoastaan wähassä määrässä
oliwat toisiansa likenewiä.
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Tästä sen omaisuudesta kutsutaan ontewaa liu»
siä myös hajoituslasiksi.

s «"

Nämät omaisuudet antamat linsilöille aiwan
tärkeän ja lawean käytöksen. Kokoilema liufi on it»
sestäusä suurennuslasi yksinkertaisemmassa muodoS»
sa. Sitä kutsutaau silloin Luupiksi ja käytetään
tarkemmissa mitalli°töiösä kello-sepiltä , kampaajilta,
painekuwien laittajilta j. m. s. Paitsi tätä on se
myös kukkaistiedon harjoittajille sekä ruumis leikkaa,
jille aiwan tarpeellinen kalu. Kuin useampia linsejä
soweliaasti yhdistetään, saadaan yhdisteltyjä luup»
pia, nimeltä mikroskopit, jotka antamat lON.sta
aina moneen loo9:teen kertaan suurentuneen kuwan
siitä kappaleesta, jota niiden läpi katsellaan, Näi-
den awulla on löydetty lukematoin paljous pienien
elämien sukukuntia, joiden olosta ennen ei olla aawis»
teltukaan. Linsit omat, paitsi näitä kaikkia, myös aut«
taneet saamaan parempia ja tarkempia tietoja kas>
wujeuki ja eläinten ruumiillisesta rakennuksesta.

Mutta nämät lasit teroittiwat ihmisen silmän
ei ainoastaan näkemään likimmäisiä kappaleita; maan
koko taiwaa» ääretöiu awaruuS aukeni ja ctimmäi-
setti maailmat lähestyiwät ihmistä lasien laut»
ta. Tätä warten laitetulta koneita kutsutaan loitto.
lasiksi, pitkäsiimaksi, tuubiksi eliteleskopiksi,
joiden ominainen laitos on siinä, että suuri liusi, tut»
suttu objectiw»liusiksi eli koneen etulasiksi, lait-
ta suuri outema peili (Z >34) kokoilee kaukaisesta tap»
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paleesla lähtewät walo»sätect, ja se tällä tawoiu
kappaleesta saatu ilmakuwa wielä terran suurenne»
taan toisella, niin kutsutulla ocular»liusillä eli to»
necn silmälasista.

Tällaiset koneet owat mnlle, m.ian asujille,
Kattaneet tiedon kuun kumma» kaltaisesta pinnasta,
Jupiterin seuralaisista (eli drabantista), Eaturnin le»
hästä ja monesta muusta Astronomian asiasta.
Naon myös maallasi on loittolasi eli kiikari aiwan
tarpeellinen seka sanan-lennättimessä että mittarille,
merimiehelle, sotaherralle j. m, m.

Wihdoin woidaan niitä kumauksessa 75:ssä saa»
tnja ilmaknwaimia käyttää moneen muuhuuki tar»
peesen. Jos sellainen ilma°tnwain kootaan pimeässä
suojassa ('-»mcu walkealle pinnalle, ,niiu
me woimme piirnstimella (lyijypäunällä) kuwata sen
paperille. Jos taas kappale kowemmin walaistaan
kokoilemalla linsillä, niin kappaletta woipi, warsin
suurentuneena, kuwailla walkealle seinälle, niinkuin
laita on kummituslyhdiu ja aurinko»mikrosko>
pin kanssa.

Linst lasien tahkoaminen eli walmistaminen tuu»
nettiin ensin Hollannissa. Ensi aikoina käytettiin nii»
tä ainoastaan lasisilmiksi, siksi kuin l7:nenuen wuosisa,
dau lopulla Leuweuhoek keksi ja rakensi ensimmäi»
sen snurennus-lasin eli mikroskopin. Tuubi eli kiikari
luetaan Galilein keksimäksi. Molempia koneita on
sitte paranneltu, ja etenki owat Keppler, Newton ja
Fraunhofer parannelleet tnubia-
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Näkemisestä.
F. ,42.

Ci yhdessäkään meidän aistimistamme ole niin
tarkka arwo annettu joka ainoalle sen osalle, kuin
silmämme kanssa on laita. Tämä ei tosin ole nniu,
tuin aiwan siewä optikillineu kone, jonka me hel»
posti opimme tuntemaan, jos jotakuta härän silmää
tarkkandella tutkimme. Jos sellainen »veitsellä cnva-
taan, niin woidaan helposli ottaa siitä ulos se sa-
keasta limasta olewa silmämuna eli niin kutsnltn
kristallinsi, ja me näemme sillä olewan juuri
samat omaisuudet tui» lasista silatulla kokoilemalla
linsillä.

Luonnon tutkijasta näyttää silmäpallo stnw. 78),
knin olisi se kalmoin Kuwa 7«
kääritty, pieni, ym-
myrkäinen ja sisäl»
tä mustaksi puettu
kammari (camera
obscura), jota on
täytetty ihan läpikuultawalla eli kuulakkaalla lima
aineella, jota kutsutaan lasi-nesteeksi.

Silmää piirittäwäu kalmon esipuoli, se niin-
kutsuttu etu- eli sarwi-kalmo. on ihan kuulakka,
mykewä ja tekee mesitirttaalla nesteellä täytetyn sil-
män jonka takaseinänä on toinen
kalmo, se minkutsuttu siimakehä (iris) «ja.,. Pie-
nen pydriän sen tawallisesti silmäterät! i kntsu-

— reiän/s:u läpi juoksemat ulkopuolella olemasta
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kappaleesta, esim- »valosäteet nyt silmään-
Kristalliusi eli silmämuna taittaa nämät »valosäteet
niin, että »verkko» falwosta »varustetulle filinän
takaseinälle /»« ilmavntuu kappaleesta kulva, joka uä
tösuoneu « kautta tnlee meidän tiettmviin.

Kappaleesta juokselvat »valosäteet taittu»
»vat jo siinä kirkkaalla nesteellä täytetyssä mykewäS»
sä silmän etukammiossa b ja sitte »vielä kerran lin>
sissä josta syystä ,„:n ja i:„ »välillä illnauntuu
»vähentynyt tulva silmän edessä olewasta kappaleesta.

Että tässä todella niin käypi, sen toteuttaa ha»
räu silmä, jos sen paksu takaseinä b »uuta warotel»
leu tallvo tallvosta «yletään pois, niin että se muut'
tun ohueksi ja läpikuultawaksi. Jos uyt joku kappale,
esim: palawa, kynttilä, pidetään sen silmäterän edes»
sä, niin me selwästi uäeinme pikkaraisen kulvaiseu
kynttilästä silmän takaseinällä.

Tästä, seuraa selwästi, että »ne »verkko»
lalwolle saamme alaspäin käännetyn kuwan jo>
laisesta silmän edessä olewasta kappaleesta, niin
että »ne, esim: kuwauksesta 78 näemme pisteen olelvau
/:ssä taas»»:ssä, ja tuin koetusta tehtiin härän
sillnällä, niin kynttilän pieni kmva saatiin silmän
»vertkokalwolle alaöpäiu käännettynä.

Waau tuin »ne aina lapsuudesta saakka katse»
lemme eli tarkkaamme kappaleita, sekä nähn että tun»
non aistimilla yhtaikaa, niin silmän hawaitseminen
siis lohta oiaistaan tunnoltamme.

Että mc todella wasta kappaleita käsittelemällä



175

ja liikuttua paikasta paikkaan saamme oikea» kumauk-
sen eli tunnon kappaleiden tilasta ja kaukaisuudesta,
seu toteuttamat lapset aiwan selwästi sekä sokeana
syntyneet, jotka wasta myöhemmässä i'ässä owat
saaneet nätölahjan.

Z. ,^l.

Lukeissansa kirjaa pitää sitä jokainen mahan
matkaa silmästänsä siinä kohdassa, missä kirjaimet
selwimmästi näkymät. Tämä wäli kutsutaan näkö«
lam endetsi, ja ihau terween silmän uätölaweus
on tawallisesti B:sta aina <o:ueeu tuumaan. Tämän
matkan päässä ilmautnu joka erinäisestä kirjaimesta
tarkka kuwa juuri werttokalwoNe siitä syystä että,
niinkuiu tmvautsessa 78 on laita, kappaleen /^/.»

kustaki kohdasta juoksemat walosäteet niin silmässä
taittumat, että ne jälleen werttokalwolle yhdistywat
yhteen kohtaan ja siihen synnyttämät selwän tuman.
Olkoon silmä niinkuiukum. 78 uäytlää, ja asetettakoon
kappale ihan lähelle silmää/ niin ne samasta kohdasta
lähtewät walosäteet niin komin hajontumat toisista».
sa, ett' eiwät silmässä moi kyllin taittua synnyttä»
mään tumaa juuri werkkokalwolle. KuMa siis wal.
miStuu silmän takana (tuw. 79). ja merkkokalwolle

Kuwa 79. Kuwa 80.

ilmauutuu hnnea ell tuma. Wleulo taas
kappaletta tt silmästä uäkölaweutta edemmäksi, «ii»
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kappaleesta tulemat »valosäteet niin lähenc»vät toisi-
ansa, että ne juoksematnhteen jo »verkkokallvou edes'
sä, eitä kalmolle nytkään synny selwää ku»vaa
(Kuw. 80).

Sentähdcn pitäisi kappaleen, joka on silmää
likempänä eli siitä kauwempana kuin näkölaweuS
määrää, näyttäytä meistä sekaisena eli himeänä.
Tämä ei kuitenkaan terweeu silmän kanssa ole lai»
ta. Se näkee.muka edemmäksi lykätun kappaleen täy»
dellisellä selkeydellä ja myös nelikemmäksiki muutetut,
aiua kuiteuki johonkuhunrajaan asti Tämä tulee siitä,
että silmäsisuksen waloa taittamat osat, siis silmän
rtukammio ja kristalliusi, eiwät ole muuttumattomia
waau taitamat tanvista myöteu muuttua someljaiksi
kaukaa eli likeltä näkemään. Kuiu silmän ctukaiN'
mio, likeellä olewata kappaletta katsellessa, todella
pullistuu eli mykeytyy enemmän, »voittaa se siitä
suuremman taittowoiman, ja kuwa asettuu sillä ta»
woiu wertkokalmolle Kauwas katsellessa lappcutuu
taas silmäu ctukamuiio ja estää eli wäheutää siis
»valosäteiden yhdistymistä ennen werkkokalwoa.

Silmäu omaisuutta näin muuttua, lamvas eli
likelle katsellessansa, kutsutaan mukaus »roimaksi
cli accommodationiksi.

Waan jokaisella silmällä ei ole »voimaa mukail»
la itseänsä kappaleiden kaukaisuutta myöten. Jos sil»
mä usem ja pilkallisesti silmäelee to»vin liteellä ole»
mia kappaleita, lliin silmän etukammio pian saapi
siitä, nuoruudessa muka, pysymän kolvin suuren my»
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kewäisyyden ja silmä kadottaa sinä tawoin woiman
mukailla itseänsä selkeästi näkemään kaukaisempia
kappaleita. Se saapi näistä ainoastaan sekaisen knwan
ja kutsutaan sentautta likinäkewäksi, Kauwas-
näkewä on silmä, jos sille on mahdotointa mukailla
itseänsä selkeästi nakemääm sellaisia kappaleita, Ajo-
ita wiedään eli lykätään häntä likcmmäksi, kuG se
tawalliuen uäkölaweus waatii. ,^

Likinäkijällä on siis wikana, että sen silmä ko-
wiu wahwasti taittaa walosäteet ja kauwas°näkewän
silmä taas ei kylliksi niitä taita. Lasiliusit owat
wälikappaleita auttamaan näitä molempia wikoja,
sillä kokoilemalla linsillä woimme me jo edelläpäin
enemmän yhdistää kappaleesta juoksemat walosäteet,
ja hajottaman linsin eli hajotuslasiii kautta saamme
ue taas toisistansa enemmän erkanemaan.

§. ,44.

Lasisilmät eli silmälasit eiwät siis ole
muuta ckuin wälikappaleita, joita käytetään saadak»
semme walosäteet niin soweliaasti taittumaan, että
selwä eli tarkka kuwa ilmauntun werkkokalwolle;
jätätätarkoittaissa täytyy meidän siis kaumas-näkemäl»
le antaa silmä-lasiksi mykeäpintaisia eli kokoilemia lin»
siä, ja likiuäkijälle ontewa-pintaiset eli hnjoittawat lasit.

Kumauksessa 79 on meillä kauwas-näkewä
ja kumauksessa 80 likinäkewä silmä kuwailtu,

Knwa 79. Kinva 80

i^
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joista ei kumpaineukaau saa kappaleesta " selwäa
kmvaa, loska kmva laukeaa eli sattuu edellisen sil»
mau taakse, ja toisessa taas yhdistyy se weikkokal»
wou eteen. Waau jos uämät silmät warustetaau so»
weliailla silmälasilla m ja n (kuw. 8l ja 82)

,

Kuwa 81. Kuwa 82.

niin »vaikuttaa mykewä linsi »" wahwempata,
ja ontewa « kehnompata walosäteideu taittoa,
niin että ne samasta kohdasta / juoksewat säteet jälleen
yhdistywätihan werktokalwolla, ja tarkka kuwa siis
kappaleesta siiheu ilmauntnu.

Se on itsestänsä ymmärrettäwä, cttä mitä mää»
raä aina silmä on liki- eli kauwas-näkcwä, sitä myö»
ten myös outewat ja mykewät pitää niiden kulleki
eri silmälle sopiwien lasienki olla.

Sokeus woipi syntyä näkö»suonen heikkoudesta
eli hermottomundesta, ja ne kirkkaat waan umpiso»
kcat ja parantomattomat silmät sanotaan silloin ole»
wan hnikeutnneet. Waan useammin on jää eli
kaihi silmässä syynä sokeuteen, joka syntyy siitä,
että silmän linsi tummentuu eli muuttuu harmaaksi
ja läpikuultamattomaksi. Tätä wikaa autetaan sillä
tawoin, että taitawa ja tarkka käsi tuimalla teräwä»
kärkisellä koneella pistää silmän etu-kalloon läpi, ja
sitte joko järkiäan wetää silmäterän kautta ulos sen.
tummeutuueeu liusin taikka painaa sen sywempääu,
niin että walo nyt silmä terän kautta woipi päästä
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yhdistämään ne silmään hajoisiua juoksemat walo»
säteet, saapi parannettu silmä silmälasin, jonka to»
koilewa linsi marsin jyrkästi walosäteitä taittaa.

Luojalta täydellisemmästi lahjoitettujen elämien,
nimittäin: imettäwien eläinten sekä lintujen, rustiai»
sieu ja kalojen silmät omat rakennetyt melkeen sa>
mate kuiu nyt selitetty ihmis-silmä. Ne wajawaisem»
mat elämät taikka kaipaamat ihan silmiä, taikka ou
silmiensä rakennus aiwan erinomainen. Pallo-puolis»
kon pinnan näköisellä werkko kalmolla seisoo koko
joukko outo.sisuisia keiloja, joiden läpi walosäteet kap°
paleeu eri paikoista kulkemat werkkokalwolle. Nämät
elämät moiwat silmäellä ainoastaan likellä olemia
kappaleita, jotka näkymät näille samate kuin ue nä»
kyisiwät meille, jos me niitä katselisimme läpi jota<
kuta rautahäkkiä. Kunki silmä-keilan ulkopää on pei>
tetty ihan kuulakkaalla kalmolla, josta syystä sellai»
nen silmä näyttää kuin pallo-puolisko peitetty mo>
uella eri pilkalla eli pikkaraisilla pinnoilla, joiden
luku nousee <2.nestä aina 20U0l):teen saat-
ka. Kaikilla hyöntemillä eli insektilöillä; niinkuin
esimerkiksi kärpäisillämme, on sellaiset silmät. Monel»
la on taas ynnä pilkka-silmien keralla myös linsi»
silmät, joka on esimerkiksi laita hämähäkkien kanssa.

Z. 145.

Luonnossa ilmautuu toisinaan, samalla perus»
tuksella tuin mainituissa liust>lasiloissa, eriskummai»

179
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uen kappaleiden kuwaileminen, jota kutsutaan tan-
gastelemiseksi eli mn,^".l»).

Tämän ilmauksen tapahtumiseen tarwitaan suu»
ret lakeudet, joiden päällä ilma seisoo ihan järtäh»
tämättä, niin että alimaiset, auringon noustua
lämminneet ja sentähden tewenneet illnakcrrat aino-
astaan »vähittäin sekautuwat ylhäisempien, tiheäm-
Pien ilmakertojeu kanssa.

Me koemme antaa tästä selityksen.
Korkeisla kappaleista, jotka owat suurilla la»

keuksilla, ilmauntuu, (katso kuw. 83), kaksi kmvaa
Kuwa 83.

silmäan,ioista toinen syntyy niistä
säteistä, jotka kulkemat ihau suo»
raan kappaleesta silmään, ja toi»
«en taas ilmestyy sillä tawoin, että
/».'stalähtewä eri »valosäde tai»

tctaau »vähemmän tihiöilta ilmakerroilta c, c',c", c",

niin, että se näyttää tuleman ikäänkuin -:sta /»cheu,
jonka tähden?:ssä ole»va silmä näkee-:tan suunnat-
la toisen, mntta ylösalaisin käännetyn, kumau
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samasta kappaleesta. Molempien tumien »välillä
on ilmakerta, joka »vaikuttaa että silmästämme
näkyy, ikäänkuin joku järwi eli meri kajastaisi eli
kuwastaisi eräitä kappaleita, esim: puita , kukkuloita,
tornia j. m. s.

Sellaisia ilmakuwaamia tawataau useasti Egyp»
tin erämaissa, joissa matkustawaineu, kuuman hieta»
lakeuden keskellä, usein näkee wirwoittawaa, mutta
hänen silmistänsä kuitenki aliuomaa häwiäwää wettä.

Muutamia muutoksia tawatacm näissä kappa»
leiden kuwailemisissa, jotka näkywät, waikka
harwemmin, myös merellä ja muilla lakeoilla pai-
koilla.

Auringon jakuuu ympärillä »ahdään toisinaan,
tuin ne kuumottawat ohuwien pilwien läwitse, kehiä,
joita kutsutaan päiwäu ja tuuu sapeksi. Syyt
näihinki luullaan olewan osittain walosäteiden täit»
luminen, osittain niiden takaisin wiskauutuminen.

Wärit.
Z 146

Jos pienellä peilillä „»

Kuwa 8».
(kulva 8l) joku

»valosäde, itku.
naluntuu rei»
ästä o, johda»
tetaan ihan pi»
miään suojaan,
niin walosade te»
tee »vastakkaiset»

la seinällä < walkoisen pyöreän pilkan F. Multa jos
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reiän etoen paunaan kolmilahkoinen eli'sär»nei»cu
lasi, niin kutsuttli prisma eli säriniö, josta? Ku»
wailee poikkileikkaamaa, niin »valosäde ei ainoastaan
taitu eli poikkea suunnastansa, waan seinällä ilma-
untnn myös ja «:n wälillä pitkäläntä kaunis»
karwainen walo-kuwaus monella erinäisellä wärillä,
joista alimmainen" on sini°punerwa ('iul«tl), ft»

perästä tulee mustau-stuiuen (indigo-sininen), sitte
sinin en, wiheriä (ruohonpäineu), kel tain en, rus>
kean keltainen eli puna-kellerwa
»viimeksi punainen juowa »-. Nämät »värit tässä
seuraawat toisiansa samassa järjestyksessä kuin we»
sikaaressa, ja ne kutsutaan sentähden särmiölli»
siksi eli »vesikarien »väriksi.

Niinmuodoin auringon »valkea »valosäde ei ai»
noastaan taitu prisinassa eli särmiössa , mutta myös
hajoaa eli jakautuu seitsemään loistawaan
erinäköiseen säteesen. Tästä syystä nre sanoiume, että
»valkea säde on yhdistettyä eli sekoitettua »valoa,
koska se syntyy seitsemästä muusta eri säteestä.
Mahdollisuus jakaa »valoa tulee yleiseen siitä,
että »valon alkuperäiset osat owat eri määrässä
taittuwaiset. Jos me katselemme wärikmvainta
,-

— ,« (kuw. 84), niin me näemme, että punainen
»valo on, sitä »valosäteen taittumatta syntynyttä,
»valkeaa kumausta Z- likempänä kuiu se sini punerwa.
Edellinen on siis »vähimmän, jälkinäinen enimmän täit»
tuwa. Mutta tähän epätasaiseen taittumisccu on syy
siinä, että eri säteiden walolaineilla on oma eri pi°
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tuulensa, samate kuin jokaisen tuonin erinäisyys syu>
tyy äänilaineiden eri pituudesta.

Jos uc seitsemän prismasta juoksemaa sädettä
kootaan kokoilemalla luisilla, uiiu ne taas yhdisty'
wät sen poltckohdassa walkeaksi waloksi, Tämä
kokemus woidaan tehdä silläki tawoin, että kiekon cli
kiekuran pintaan pannaan yhtä-suuria
ta, jotka niin paljo kuin mahdollista omat samawärisiä
kuin särmiolliset wärit. Kuin kiekuraa sitte pyörite»
tään, niin wärien waikutukset silmässä sekautuwat,
ja kiekon pinta näyttää 'valkealle.

Walkeat kappaleet owat siis sellaisia, jotka
wiskaawat takaisin kaikki walosäteet alkuperäisessä
sekoituksessansa,mutta mustat kappaleet sitä wastaan
uielemät ne kaikki. Waan tuskin löytyy yhtäkään
kappaletta, joka täydessä mitassa eli täydellisesti
wiskaisi takaisin taikka nielisi kaikki sitä tapaamat
walosäteet. Sentähdeu omat walkeat kappaleet
oikeittain harmaita eli mähemmässä määrässä
malkeoita aina mustaan saakka.

Wiclä on sellaisiaki kappaleita, joiden atomit
owat niin järiestetyt. että toisien walolaiucideu wa»
pajamiset tukkuuaan häwiäwät niiden pintaan, toisi»
en taas miskataan muuttumattomina takaisin. Pu-
nainen kappale esimerkiksi hciwittää kaikki muut sii.
hen lankeaman sekoitetun malon märisäteet, ja aino»
astaan se pnnainen sade miskautuu takaisin. Sa-
moin selitetään kaiket muutki kappaleiden warit,
niinkuin sininen, wiheriäs, keltainen j. n. e.
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Muutamien kappaleiden »värit hawaitaan »vasta
silloin, kuin niitä katsellaan suuremmassa koossa
eli tukussa. Tämä on laita esimerkiksi lasin ja jään
kanssa, jotka hienoina eli ohuina lcwyiuä owat
»värittömiä, mutta paksumpina palatsina naytäwät
sinisille taikka ruohonpäisille. Koko atmospherin pak»
suistua läjäuä on ilmallaki kaunis sininen wäri.
Jos ilmaa ei ollenkaan olisi, niin taiwaan awaruus
näkyisi mustalle. Taiwaan awara laki näyttääki
todella, katsottuna korkeilta muorilta, mustansini»
selle sentähden, että awaruudeu musta pimeys pil.
koittaa sen »vuoren yli olewan ohuwemmau ja myös
»vähemmän tiheän ilma-kerran lmvitse. Lakealla
paikalla näyttää ilman sineys »nusteinmalle »neidän
päämme päällä kuin taiwaan rannassa siitä syystä,
että »ne taiwaan rantaa katsomme paksumman ilma»
kerran läwitse, kuin joka meidän päämme yläpuo»
lella on. Kaukaiset »vuoret jakukkulat saamat sineyteusä
siitä «»varasta, ilmakerrata joka ou niiden ja »neidän
silmämme »välillä.

Taiwaan punainen ja keltainen »väri, joita sa>
notaan aamu» ja iltaruskoksi, tulee ilmassa ole?
wasta »vesihöyrystä, jolla juuri silloiu kuin se sumu.
tilastansa muuttu »varsinaiseksi cli ilmalliseksi höy»
ryksi, on omaisuus laskea ainoastaan sen punaisen
ja keltaisen »valon läwitsensä. Tämmöinen sumun
muuttuminen tapahtuu juuri päuväu ilta» ja aamu»
aikoina.
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Wesikaari
Z. 148.

Wesikaari on wäriensä ihanuuden tautia niin
merkillinen luonon ilmaus, että se enemmän kuin joku
muu kehoittaa meitä sitä tarkastelemaan. Waikka
kuki tietää, että sade ja päiwä-paistc owat yleiset eli
järkiset syyt tähän ilmaukseen, niin ei kuitenkaan
ole mahdollista tarkemmin selittää wesikaarta aino»
astaau muutamilla sanoilla, siis annamme
ainoastaan tärkeintä tietoa tästä ilmauksesta.

Että wesikaari syntyy walon taitteesta ja ja,
kautumisesta, näkyy siitä, että ne särmiöllä eli pris-
malla esille saatetut wärit owat ihan samannäköiset
ja seuraamat samassa järestyksessä kuin wesikaa.

ressaki.
Usein on tilaisuutta nähdä ja tarkastella jota»

kuta ruohossa eli pensaassa riippuwata kasteeu eli
sateen pisarata, joka juoksuttaa silmään kirkkaan
punaisen »valosäteen. Kuin silmämme siaa eli kohtaa
muuttelemme aina hiukan kerrallaan, niin mcsi-pi-
sareen wäri tästä muuttuu, ja me saamme uähdä saman
pisareeu ensin keltaisena sitte wiheriänä, sinisenä ja
sini-punerwana, elikkä ihan wärittömänä. Tämä to-
teuttaa, että ue eräässä suunnassa mesi-pisaraan lanke-
amat säteet pisaralta taitetaan ja jaetaan wäri-säteisiin,
joita silmä uäkee, kuin se on niiden, ulosjuoksewien
säteiden suunnassa. Me moimmc siis ajatella tapat),
tnwaksi, että ne seitsemän särmiöllistä wäriä juokse-
mat silmäämme yht' aikaa seitsemästä eri pisarasta.

l2'
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tuin silmämme sattuu olemaa» tähän sopimassa pai-
kassa. Hywi» usein tapahtuu tämä wcdeu roisku-
essa wesi-puotteissa, höyry-laiwau siiwistä, ruisku»
kaimoissa j. m., joissa auringon walo tapaa toto
joukon putoamia wesi-pisaroita.

Ennen puolipäiwää näkyy wesikaari aina
lanteessa ja jälestä puolipäiwäu idässä, niiu että
katsellessa wesikaarta on selkämme käännettu aurin»
koa .kohden ja edessämme seisoo sateeu wes, kuin sei-
nä. Syunyttääksensä wesitaarta, ei saa anrinko
kuitenkaan olla komin korkealla, ei todella pykä»
lätä eli gradia korkeammalla taiwaan rannasta. Sen»
tähden nähdään tämä ilmaus lawallisesti aamnlla
elikkä iltapuolella päimää, ja ainoastaan tai-
mella ,

jolloin aurinko seisoo aiwan alaalla, nä»
fyy se toisinaan myös puoltapäiwää läheisinä hetkinä.
Oikeittain näyttää mcsikaari erään mahdottoman suu>
ren kehän, josta tuitenki se taimaan rantaa eli ho-
ritsonttia alempana olema osa ei ole meille näkymä.
Toisinaan toki tapahtnu, että laiwau mastosta nä-
kyy umpikchäisiäki wesikaaria. Kuin walosäteitä
juoksee meidän silmäämme wesikaaren joka ainoasta
kosdasta. niin silmämme on tui» kärki sellaisessa
eräässä keilassa, jonka pohjapiutana itse mesikaari
on ja jonka akseliksi otetaan se suora linea eli wii-
wa, joka wesikaaren keskipisteen läpi kulkee meidän
silmäämme ja jonka liueau pitennys tapaa myös
selkämme takana auringon keskipistettä eli keskus-
ta.

Tawallisrsti näkyy wesikaaren wicressä wielä
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toiuen niin kutsuttu Siwufaari, jouka »värit owat
paljon »vaaleammat kuiu eusiinäiseu. Tähän on
syynä, että kuin eusimäisessä eli siinä oikeassa we-
sikaaressa »valosäteet taitettuansa »viskataan takaisin
ainoastaan yhden terran, niin se toiuen eli siwntaa»
ri syntyy sillä tawoin, että »valosäteet ihan toisissa
wesi-pisaroissa wiskauntmvat kahteen eri kertaan ta-
kaisin, josta syystä säteiden »valo paljon heiktoun-
tun. Myös on merkittäwä, että »viimeksi mainitus-sa kaaressa »värien jiwwat owat käännetyt järestän-
sä »vastakkaisiksi pää-kaaren juowia suhteen, jossa
aina puuaiuen ou ulkomaisimpaua ja suurimpana ja
sini punerwa sisimpäuä kehänä.

111 Wirtaamisen ilmaukset.
Elektriciteetti ja Magnetismi

Z. !49.
Jos »neillä olisi tila luetella kaikki clektricitee-

tin ja maguetismin aluudella hawaitut eri ilmauk-
set ja tehdyt koetukset, niin tutkijoiden ahkeruus ja
äly panisi meidät ihmettelemään ja kummastelemaa».
Jos »ne ainoastaan tahtoisimme mainita, mitä kulu.
ueen wuosisadau keski-ajoistaki ou saatu aitoiu
näissä asioissa, niin »ne sillä »voisimme täyttää koko»,

naisen kirjaston.
Mutta »vaikka tässä kohtaa sellainen ilmausta

rikkaus ja moninaismiS, niin se kuitenki on työlasta
tawata kaikkein näiden ilmausten alknpcyää ja »var.
siuaista luontoa. Tuskin »voidaan, näissä niin-
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tuin äänen, lämpimän ja »valon kanssa oli laita,
saada sellainen selko, joka erottaisi yleisen ja yhtei»
sen syyn erinäisistä ilmauksista niin, että sen yksin»
kertainenki käsittäisi.

Meistä näyttää, ikäänkuin antaisi se tunki kap-
paleen läpi tnnkenttnva ja kaiken aineen täyttäwä
ethcri saattaa itseänsä ominaiseen liikeesen, jota kut»
sulaan wirtaamiseksi, ja jolla on se erinomainen
tunnusmerkki, että' se, niinkuu, kehän piiri, alinomaa
pyrkii palajamaan itseensä takaisin ja etsii siis tul»
tea kehän muotoisessa summassa. Nämät »virtaamiset
eli wirrat »voidaan ajatella kulkewan toisiensa »vie»
rcssä taikka »virta-lyhteinä taikka »virta°pintoina; ja
tällä tawoin on sowelias selittää niitä monia eri
ilmauksia, joita lnonnollisesti huomataan osittain elek»
triciteettinä osittain magnetismina. Erinäisiä ilmauk.
sia synlyy, kuin kahta tällaista »virtaa likeuuetään
toisiinsa eri tawallc». Niinmuodoin pyrknvät ne tasak»
tain samaa suuntaa kulke»vat »virrat likeuemään toi»
siiusa, kuin sitä-»vastaan »vastakkain kulkemat »virrat
pakenclvat toisiansa Itse kappaleetki »voilvat »vaikuttaa
eri lailla sekä etherin »virtailcmisiin että sen laine-
liitkeisiinki, ja tästä syntyy »nyös moninaisia ilmauk-
sia, joista »ne nyt tahdomme mainita niitä tärkeim-
piä. Me tulemme tässä kuitenki käyttämään uimi°
tylsiä, jotka eilvät ollenkaan sowi nyt nykyjään an»
nettuuu osoitukseen, sillä tässä asiassa ei wielä olla
päästy sellaiseen selkoon, että joka ilmaus »voi»
si tämän osoitukseu mukaan selitettää-
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I) Elektriciteetti (elektro eli liete).

§. ,50.

Syyt, jotka »vaikuttamat elektrisia ilmauksia,
owat seuraawaisia: l) erinäisien kappalten hiwutus
»vastakkain; 2) sellaisien kappalten koskeminen toi»
siinsa, jotka sisällisen rakennuksensa, temperatuuriusa
taikka chemiallisen luontonsa suhteen owat eriuäi»
siä: 3) kappaleiden muuttnminen toiseen tilaan;
4) kappaleiden chemialliset muutokset; 5) moni
eläin synnyttää elektriciteettiä, muutamat ehdollisesti,
toiset ihan ehdottomasti.

Tärkeimpiä owat ne ilmaukset, jotka syntymät
numeroiden l), 2) ja alla mainituista syistä.

n) Hiwuttamalla synnytetty elektriciteetti.
Z. <sl.

Jos Millalla hiwntetaan eli hierotaan sinetti,
lakkaa, pihkaa, hartsia eli tulikiweä, niin nämät
saamat omaisuuden wetää jostakusta matkasta luok-
sensakepeitä kappaleita, niinkuin paperilappuja, hiuk»
sia j. m. s. Tämä on manhin eli ensimäinen eleklri»
nen ilmaus, sillä se oli jo tuuuettu Greikkalaisilta,
jotka hawaitsiwat sen derusteini-pihassa, jonka he kut.
suiwat ele ktr oksi, ja siitä on elektriciteetti saanut
nimensä. Lasiputki, kowasti hiwutettu silkki-waatteella,
saapi saman omaisuuden. Sentähden sanotaan: nämät
kappaleet owat hiwutettuansa elektriset, ja se niissä
herätetty elektriciteetti on syy siihen, että ne me»
täwät muita kappaleita.

Suuri paljous kappaleita eimät hiwuttamalla
saa tätä omaisuutta; niitä kutsutaan siis clettrit»
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tö miksi. Sellaiset omat erinomattain mitallit.
Mutta tarkemmin tutkiessa nähdään knitc iki, ettei löy-
dy, tarkastikatsoen yhtäkään elektritöintä kappaletta,
sillä kaiket kappaleet woidaan saada elektriseen tilaan,
waitka monta ainoastaan hywi» »vähässä määrässä.

Jos lasia cli hartsia kowemmin hierotaan pime-
ässä suojassa, niin niiden pinnoilla ilmauntuu loista»
wa walo; ja jos se hiwutettu kappale likeuuetään
sormeu-rystöä eli jotakuta mitallia, niin nähdään
myös kirkkaan tuli-säkeneen räiskymällä sähinällä
hyppäämän sormen rystööu eli mitali iin, joka wai.
kultaa pistämän kiwuu siinä paikassa sormea, mihin
säkene tapasi. Tätä ilmausta kutsutaan elektrisetsi
säkeneeksi.

Elektriciteetti löytyy aina eleklriccratun kappa»
leen ainoastaan pinnassa. Lasista ja hartsista hä-
wiää elektriciteettiusä ainoastaan juuri siinä kohdas»
sa, missä niihin kosketaan- Jos lasia eli hartsia
hiwutetunia lähennetään mitalliseen kappaleeseu, niin
eleklriciteetti juoksee yli mitalliin, ja tällä on nyt
kaikki elektriset omaisuudet: se wetää kepeitä kappa,
leika luoksensa, se säkenöipi j. n. e. Merkillistä
on kuiteuki, että mitallit yhtäkkiä ja lopeti kadotta»
wat koko elektriciteettiusä. jos niihin maan kosketaan
roaittapa yhdessä ainoassa kohdassa. Kappaleet,
jotta wetäwät elektricitccttiä elektrisieralusta lasista
cli hartsista, ja uiinmuodoiu itse muuttumat elektri,
siksi, kutsutaan johdattajiksi ja semmoisia taas. jois-
sa tämä ei t.;pahd>l,sanotaan johdattomiksi eli °joh»
datlajiksi.
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Mitallit owat elektriciteetin paraiinmat johdat-
tajat. Nesteet, »vesihöyryt, ihmisien ja eläinten ruu-
miit ja »verekset eli tuoreet kaswut owat hywiä joh-
dattajia. Lasi, pihka, »villa, silkki ja kuiwa ilma
eiwät pian ensinkään johdata elektriciteettiä. Jos
elektricierattuuu lasiin, hartsiin eli mitalliin likeune-
tään joku lasinen kappale, niin tämä ei otawähää»
tään elektriciteettiä »vastaan. Eentähden woipi elek-
triciteettiä pidättää kappaleessa, jos se suletaan joh'
dattomilla kappaleina. Mitallikappale esimerkiksi,
joka asetetaan kuiwaUa sääuä jollekulle lasi-eli hart-
silewylle ja siinä elektricierataan. kadottaa wasta
sitte elektriciteettinsä kuin joku johdattaja siihen liken-
netään. Kappaleet, joiden ympäriltä kaikinpuolin
on pelkkiä ei-johdattajia, kutsutaan eristetyiksi (isole-
ratuiksi), ja kutsutaan myös eristäjiksi
(isolatoriksi). Jos pieneen silkkisäikeessä riippumaan
(ku»u. 85 oon likennetaän hierottua sinetti-
lakkaa, niin kortkipallo wetäytyy sik- Kuwa 85.
Si tuin. se »viimein koskee lakkaan. ,s"
Mutta heti koskettuansa »viskautuu
pallo taas äkisti tiehensä. Korkki
on nyt saauut osan hartsin elektrici- V/ j ',

tcelistä. Jos nyt se uudestaan hi- U
wutettu lakka taas lähennetään kork-
kipalloa, niin korkki ei tällä kertaa likene lakka-tan-
koon, mutta pakenee etemmä. Tästä näkyy siis, et-
tä «e molemmat hartsi.elektriciteetillä »varustetut
kappaleet pakcnewat eli »vihaa»vat toisiansa. Nyt
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otan minä lasi-pillin, hiwutan sitä silkillä, jalä»
hennan sitä korkkipalloon. Jo kaukaa rupeaa korkki
likeuemääu pilliä, jat ästä nähdään että lasi°elektrici>
teetti sitäwetää.

Jos Maisellekorkkipallolle wielä annan pihka-elek-
tricitecttiä ja toiselle samallaiselle lasi-elektriciteettiä,
ja sitte lähennän näitä palloja, siksi kuin ne wetä»
en koskemat toinen toiseensa; niin koskettuansa ei
ole enää kumpaisellakaau minkäänlaista elektriciteettiä,
se on, ne häwittäwät ihan elektriset omaisuutensa.

Näistä yksinkertaisista koetuksista seuraa:
«) Yleiseen on kahdenlaista elektriciteettiä, jois»

ta ensimäinen, joka saadaan hiwuttaeu lasia, kntsu.
taan positiw»,plus- eli lasi°elektriciteetiksi,
ja merkitään merkillä f (plus). Toiueu saadaan
hiwuttaen hartsia eli pihkaa, se sanotaan nega»
tiw» eli hartsi-elektriciteetiksi ja merkitään
merkillä (miuus).

2) Kappaleet, joilla on samaniminen elektri»
citeetti, pakenemat eli wihaawat toisiansa,mutta
sellaiset, jotka sisältämät erinimistä elektriciteettiä,
wetäwät eli likeuewät loisiansa.

3) Erinimiset elektriciteetit pyrkiwät alinomaa
yhdistymään toinen toisensa kanssa. Kuin tämä on
tapahtunut, syntyy 6- elettriciteetti, se on, ne hä»
wittäwät toinen toisensa elektriset omaisuudet, eli ne
sitountuwat sisällisesti toinen toiseensa, niin että
clcktriciteetti ei enää tunnu.
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4) Kaikissa kappaleissa löytywät molemmat elek-
tnciteetit yhdistetyssä eli sidotussa tilassa- Eri syis-
tä, esimerkiksi hiwuttamalla, woiwat ne erkanntua
toisistansa. Jos tässä tapauksessa hiwutettu kappa-
le saapi -i- elektricitecttiä uiiu hiwutin eli se jolla
kaapaletta hiwutettaau, muuttuu clektriscksi.

i) Jakamatta syunytetty > elektriciteetti
Mittattikanki eo' (kuw. 86.) on eristetty, sillä

se lepää lasijalalla. Kaugiu molemmissa päissä

riippuu hienoissa mitattilangoissa pari pieniä kork-
kipattoja. Ensimaiseen pariin likennän minä hiwut-
tamalla elektriseksi tehdyn hartsikangin Help.
Po on ymmärtää, että hartsin elektriciteetti we-
tää mitallin -Z- elektriciteettiä luokseusa ja työutää cli
lykkää pois mitallin ekektriciteettiä. Tällä tawoin
jakautumat ne yhdistetyssä ilassa olleet mitallin
elektriciteetit niin, että e':ssä on paljasta-i-elektrici-
teettiä jäissä pelkkää— elektriciteettiä. Tämä uäl)<

<3
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dääu korttipalloista. Pallot «':ssa owat molemmat
saaneet-i-elektriciteettiä ja wihaawat eli pakcnewat
toisiansa; sama tapahtuu niiden toisienki kanssa «:ssä,
jotka molemmat. owat muuttuneet elektriseksi.
Jos nyt otan hartsikangin »- pois, niin syy jakautu-

miseen lakkaa, ja molemmat mitallissa erottelut elek-
triciteetit ysdistywät eli sitouutuwat uudestaan toi-
siinsa, joka näkyy myös siitä, cttä korkit taas pu°
toawat yhteen.

Jos miua, hartsitangon »:n wielä ollessa «'.-n
kohdalla, sormellani kosken mitalliin c-ssä, niin se
c:ssä olewa elektriciteetti johdatetaan minun ruu°
miini kautta pois «.-stä, mutta se kokountu-
nut -Z- elektriciteetti sidotaan hartsin elektriciteetiltä.
Jos nyt otan pois ensin sormen ja sitte hartsilau»
gon, niin koko mitallikanki on täytetty -»- elektricitee-
tillä, joka myös pallojen eriämisestä näkyy.

Jos hartsin eli pihan asemesta olisi otettu hi-
wutettu lasi, niin samat ilmaukset olisiwat seuran,
ueet, ainoastaan sillä eroituksella, että mikä äsken
mainitussa tapauksessa oli se nyt muut-
tuu elektriciteetiksi, ja sitä wastaan elektrici»
teetti -s- elektriciteetiksi.

Elektriciteetin jakautuminen antaa siis meille
soweliaan keinon mielemme mukaau laahata eriste»
tyt kappaleet -j- eli elektriciteetillä.

Z 153.

Elektrophori skuw. 8?) on aiwau yksinkertai-
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»en kone, synnytläälsemme jakamatta suurta elek°
, Kuwa 87. triciteetiu paljoutta. Linean pak-

suisesta läkkipellistä walmistet»
tuun mitalli-lautaiseen (eli hark»
ko°raudastawa!etluunriehtilääu),
jonka reunaimet owat uoin
puolta, tuumaa korkeat, waletaan
sulattu sekoitus kahdesta osasta
schellackia jayhdestä osasta ter-
pentini pihkaa/niin että seu piuta

jäähdyttyänsä on niin tasainen kuiu mahdollista. Tä»
mä pinta saatetaan elektriseksi, hiwuttacn sitä kar»
maisella kissan nahalla, ja sen päälle pannaan sitte
se uiin kutsuttu kansi. Tämä kansi on tasainen
läkki-pelti, jonka keskikohtaan on juotettu lasi-war>
tensa «», eli nostetaan se kolmesta silkkisäikeestä
walmistetulla kannattimella. Tarkatkaamme nyt elok»
trophoriu waikutuksia, ja merkitköön z, palaista kan»
uesla ja ? osan pihkalewyä. Hiwuttamalla jakaun°
tui pihkalewyn elektriciteetti, niin että elektrici°
teetti kokoutui seu yläpintaan ja pohjaan jäi t elek>
triciteetti. Kannen pantua päälle, jakautuu elektri»
citeetti kaunessaki, sillä pihkalewyn elektricitcet»
ti sitoo arwattawasti kannen t elektriciteetin. Kuin

sormella kosken lewyn päällä olewaan kanteen,
»iin ruumis johdattaa pois kauneu irtonaisen
elektriciteetin. Jos sormi sitte otetaan pois ja kansi

*) Näiden puutteessa woipi myös sulata halwinta
sinetti- cli säkki-latkao.
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nyt eristäwäs.tä »varrestansa m kohotetaan ylös,
niin se on laahattu irtonaisella t elektriciteetillä. Täl>
lä woidaau nyt tehdä kaiket ne samat koetukset,
joihin tätä ennen käytettiin hiwutettua lasia eli hart-
sia. Jos tämä kone ainoastaan on joteuki edulli»
sesti rakennettu, uiiu saadaan laahatusta kannesta
kirkas säkene hyppäämään, jos soriueu rystää siihen
likennetääu.

Kniu kansi on kadottanut elektriciteettiusä, niin
se woidaan laahata samalla tawalla uudestaan. Ai-
wan merkillistä ou, että se nostettu kansi säkenöipi
wiela monen wiikon, wieläpci kuukausienki, perästä.

s <s^.

L'eydner°pullakko eli Kleistiu°lasku ou
kuwattu kuwauksessa 88. Tämä ou tawallinen lasi»
Kuwa 88. purkki, ulko. ja sisäpuolelta silattu

stanniolilla eli iiua.lehdeNa korkeuteen
««.* Suu on sulettu korkilla taikka
puukannella 33, Tämän läwitse kulkee
mitallilauka i, jonka yläpäässä on mes»
sinkiueu nuppu,b ja alapäässä mes»

. sinkiset, pohjaan asti riippuwat witjat.
Jos jollahllla keinolla, esimerkiksi elek-

trophorin kannella, nupun kautta johdatetaan elek-

*) Scnpuuttccssa woidaau liimalla woitaa juoma-
lasin sisus ja liputtaa siihen wiilan-jauhoja.
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triciteettiä sisäpuoliseen mitaNi>silankseen, niin siihen
kerääytyy laahtnki 5 elektricitecttiä. Tämä waikuttaa
lasin läpi ja jakaa ulkopuolisen silauksen elektriciteet»
tiä sillä tawoin, että se sitoo saman werran
elektricitecttiä, ja ajaa eli lykkää pois tyköänsä ul-
kosilauksen samanimisen elektricitectin, joka taas sen
johdattaman aineen kautta, jonka päällä pullatto
seisoo, heti juoksee maahan, jakautuu tämän lawealle
pinnalle ja peräti häwiää.

Tästä seuraa, että sekä ulko» että sisä-puoliseSsa
silauksessa on erilaista elektricitecttiä, joita se wä.
lilla olcwa lasi ei laske yhdistymään. Kuitenki yh°
distywät uämät elektriciteetit samassa, kuin jolla-
kulla johdattamalla aineella kosketaan yht'alkaa kum°
paiscenki silaukseen. Tapahtuuko tämä sillä tawoin,
että toisella kädellä kosketaan ulko-silaukseen ja toi»
sella nuppuun, niin elektriciteetti juoksee ruumiin lä>
witse ja me tunnemme silloin, jäsen.niweleissä mu»
ka ominaisen täräyksen joka kutsutaan elektriseksi
iskuksi. Tämän woima on elektricileetiu paljon-
dessa, ja H 0 tai 5U säkenettä, jotka elektrophorin
kannesta annetaan hypätä pullakon nuppuun, anta-
mat laahingin, joka iskee ja joksiti tuntuwaSti.
Jos useammat henget seisomat kehässä, pitäen toi»
siansa käsistä, ja eusimäiuen koskee ulkopuoliseen
silaukseen ja miimeiuen laahingissa olewali pullakon
nuppuun, niin saamat kaikki yhtäaikaa tuntea sama°
moimaisen täräyksen. Olkoon tässä maitta kuinka
monta henkeä, niin waikutus aina on se sama.
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Pullakosta woipi kuitenki elettriciteettia purkaa
tuntematta mitäkään täräystä, jos se annetaan ta»
pahtua laukaisimena (kuw 89), joka on messin-
Kuwa 89. gistä ja »varustettu lasisilla käsittimil-

lä mja m'. Kuin tätä otetaan kasit-
timistä ja toisella päällä l>' kosketaan
ulkopuolista silausta, ja toisella i> laa»
hingissa olewan pullakon nuppua, niin

molemmat elektriciteetit yhdistyivät kirkkaalla sake
neellä.

Z. l^s.
Yhdistämällä useampia tämmöisiä pullakoita

toisiinsa, rakennetaan elektrisen patteria» uimi-
nen kone joka laahinkinsa mukaan woipi iskeä hir-
wittäwiä täräyksiä. Säkeneet hyppääwät jo use-
amman tuuman päästä ja kowalla pamauksella.
laisilla laahinkiloilla woidaan tappaa eläimiäki. Jos
iskun annetaan kulkea pitkää mitalli>lankaa myöten,
joka jostakusta paikasta on poikki, uiiu säkene hyp-

pää tämän aukeudeu Ylitse, jos muka lankapäiden
wäli ei ole liian suuri. Sama ilmaus tapahtuu,
jos matkalla löytyy monta pientä ankeutta, jn
tällä tawalla synnytetään niwan ihania walo.jl.
mauksia.

Z. <SN.

Woimakkaampien elektrisieu ilmausten herät-
tämiseen käytetään niin kutsuttua elektro-, elettri»
cier- eli lieke° massinaa (kuw. 90) Tawalli.
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nen tällainen massina tehdään pyöreästä >/« eli V,
Kuwa 90.

Nunnan paksusta lnsilewystä, joka keskeä mitaten
on noin 2 tai H- jalkaa leweä. Se on pyöriwä ak°
selinsa ympäri, ja pyöriessänsä hiwutetaau elihän,
kautuu tämä lasilewy pientä patjaa eli nahka-,
tyynyä wasten, joiden pinta on woideltu tinasta,
elämästä hopeasta ja sian itrasta tehdyllä woiteella
(amalgama). Se tällä tawoin lasista irtautunut
f elektriciteetti kokoutuuniin kutsuttuun kerääjään
(«onlluolo,-). Konduktoritsi eli kerääjäksi kutsutaan
muka ne kirkkaaksi pulieratusta messingistä tehdyt
outo-sisuiset umpitorwet F°, jotta seisomat lasijaloil»
la /»/</</« ja siis niiden kautta owat eristetyt.
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Sellaisia massinoita käytetään liiatenki patte»
rien laahaamiseen, sekä moniin muihin koetuksiin,
jolka owat tieteellisestä armosta eli muuten huwit»
tawia ajan mietteitä.

§. ,57.

Yleiseen on muistettawa, että kaikkiin clektri»
siin koetuksiin on lämmin ja kuiwa ilma pää>asia,
koska kostea ilma johdattaa elektriciteetin. joka siis
ei woi koloutua niin suureen määrään, että se möisi
matkaan saattaa »voimakkaampia ilmauksia. Tal»
mella tehdään nämät koetukset paraite warin uunin
tienoilla, jonka»vieressä massina ensin jouku ajan sei»
sokoou.

Z. !58.
Ihmeellisimpinä ja »voimakkaimpina hawaitaan

eleltriset ilinaukset kuiteuki itse luonnossa. Kuin
mustat pilwet veittäwät tai»vaan, joista salaina
sala»nan perästä kirkkaasti leihmahtelee ja ukkoiseu
jyräys rysähtää ja häwiää hu»l»ise»vana jylinänä,
niin tämä ilmaus ei ole mikään muu, kuin aiwau
jylkäu, useasti monta peninknlmaa pitkän, elektrisen
säkeneen hyppäänunen yhdestä pilwestä toiseen, taik»
ka pilwestä »naahan, ja jyräys on se suurennettu
räiskäys, joka aina seuraa pienimpätäki elektropho»
rista hyppämvätä säkenettä.

Waikka »ne einine woi selkeästi ymmärtää em-
mekä oikein käsittää, miten irtonainen elektricitect»
ti kokouluu eri pilwiiu, niin Franklin on kuitenki,
jo »vuonna 1752, sen näyttänyt paperi-traakilla eli
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leijalla, jonka hän lowalla ukkoiseu säällä antoi nous-
ta ilmaan. Paperi-leijaan sidottu rihma johdatti
elektricitecttiä kyllä, synnyttääksensä clektrisia ilma.
uksia. Wiela suuremmassa määrässä saadaan clektri-
citeettiä, jos hoikka mitallilanka letitetään rihmaan.
lälestapäin on keksitty, että atmospheri aiwan use-
asti on elektrisessä tilaisuudessa, waikka ulkoisen il-
maa' ei hawaita. Arwattawa on siis, että nämät
ihmeelliset wirtaamiset owat liikkeessä yli koko luon-
non, että niiden »vaikutukset owat moninaiset ja että
ne matkaa» saattamat ilmauksia, joita me wielä tä-
hän asti emme ole woinect selittää.

Jos irtonaisetta esimerkiksi t elektriciteetillä laa-
hattu pilwi lähestyy maan pintaa, niin se »vaikut-
taa jakawaisesti maan elektriciteettiin, jouka-tähden

elektriciteetti maasta wirtaa pilween, siksi kuin
molemmat elektricitectit owat häwittäueet toinen toi-
sensa. Tällä tawoin kulkemat useammat elektriset
pilwet maan ohitse, ilman niitäkään näkywätä il-
mausta.

Jos elektrinen pilwi kulkee maata aiwan liki
ja maan pinnassa on korkeita kappaleita, joiden kaut-
ta erinomattain elektriciteetti wahwasti wirtailee,
niiukuiu tornia, puita, wuoren nyppylöitä j. m. s,,
niin molemmat elektricitectit yhdistywät warsin an-
karan säkeneen hypätessä. Tästä sanotaan jokapäi-
wäijessa puheessa.- ukkoiuen iski maahan.

Z. 159.
Ukkoiseu johdattajat tekewät pitkäisen wä°

I^*
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hemmäu määrälliseksi, sillä ne johdattamat elektriseen
pilween alinomaa erilaista elektriciteettiä, jonka°täh°
den pilweu elekkiciteetti taikka peräti hämiää taik»
ka paljon mähenee. Jos sakene kuitenki sattuu hyp-
päämään pilwestä maahan päin, niin se enimmitten
iskee siihen pitkään rautakankiiu, josta ulkoisen joh-
dattaja on tehty, jakuin tämä on kulctettn alas maa»
hau rakennuksen ulkopuolitse, uiin elektriuen wirta
seuraa tätä hywää johdattajaa, eikä koske rakennuk-
seen. Edullisesti rakennetun ukkoisenjohdattajan luul-
laan suojeleman piiri-laweudeu, jonka radia on 20
jalkaa pitkä.

Salama eli leimaus nähdään, niinkuin tiede»
tään, ennenkuin jyräys kuuluu. Tämä tuke siitä,
että ääni kulkee mertempään kuin malo. Ainoas-
taan silloin, knin ukon-pilwi laukeaa ihan päämme
ylitse, etenki jos se iskee maahan likellä meitä, ha-
waitsemme leimauksen ja jyräykseen yht'aikaa. Ku-
ta pitempi sentähden leimauksen ja jyräyksen wäli-aika
on, sitä elempänä on ukkoiuen. Jos Moinen on
aiman kantana, niin leimaus ainoastaan näkyy,
maan ei kuulu jysäystä; tätä kutsutaan kaleman-
tuliksi. ,

Ilkon tulen »vaikutukset omat aina hirmuisia,
wälistä peljättäwiä. Se repii edestänsä kaikki es-
teet, sulattaa mitallit, polttaa syttywiä kappaleita
ja tappaa ihmisiä sekä eläimiä. Näissä tawallisesti
ei nähdä- tapahtuneen mitäkään ulkonaista mikaa.
Mutta se lewittää siinä ominaisen pistämän tnliki-
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wi- hajun, joka samote maikka wähäisessä määräs-
sä, hawaitaan woimakkaissa lieke-massinoissaki.

Kuin elektricitcetti erinomattain kokountun,kär-
kisiiii kappaleihin, niin ntkoisen ilmalla ei koskaan
pidä, seisattua korkeiden kappaleiden marjoon, niin-
kuin tornien, puiden j. m, s. miereeu. Liiatenki
määrällisiä owat yksinäiset puut ja pienet metsiköt
aukealla kedolla, ja melkein joka wuosi kuullaan ukon°
nuolen niiden tienoilla tawanneeu onnettomia, jotka
niiden marjossa owat etsineet suojaa sadeetta ja uk°
koista mastaau.

c) Koskettamalla synnytetty elektriciteetti.
Z ILO.

Me olemme jo ennen maininneet, että kappaleet,
jotka joko chemialliseu luontonsa, taikka temperatuurin-
sa, tai sisälliseu rakennuksensa suhteeu owat erinäisiä,
synnyttämät elektriciteettiä, jos ne saawat koskea eli
yhtyä toisiinsa. Kaikista kappaleista tawataan tämä
omaisuus selkeämmästi mitalliloissa ja näistä taas
omat liiatenki zinkki ja maski meiltä tarkasteltawat,
koska ue sekä wahwasti syunyttäwät elektriciteettiä
ja owat ne, joita tawallisesti tähän käytetään.

s !<il.
A lkuperäiuen koetus. Otetaan kaksi niin tasais-

ta kuin mahdollista ja sillaksi pulierattua mitalli-lewyä.
toinen ziuttiä toinen waskea, joissa kumpaisessaki on
eristawä lasinen hanka eli käsitin, ja pannaan nii-
den kirkkaat puolet päällekkäin, niin on, kuin ne
siM eroitetaan, ziukissä irtonaista i elektriciteettiä
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ia »vaskessa taas elektriciteettiä. Laahiuki on
kyllä sangen heikko, ja sitä ei hcnvaita muitten kuin
hywiu tarkan elektrometeriu awulla. Itse mitallilewyt-
ki eiwat siitä näy oleman wähääkään muuttnucet.

Melkein samallainen on seuraawainen koetus:
kaksi arkkia knlta-paperia liistaroidaan nurin-pnolin
»vastakkain, ja samate myös kaksi arkkia hopeapapc-
ria. Kumpaisestaki leikataan nyt ymmyrjäisiä noin
waski-rossan (2 kopeikan) kokoisia tilkkuja, jotka la-
dottaan päällekkäin, niin että kulta- ja hopea-pape-
ri seuraawat toisiansa »vuorottani. Tämä paperi-
pino rutistetaan joteuki ja pannaan sopimaan lasipil-
liin, jonka molemmat päät suletaan korkki-roppiloil'
la, joidenka kmnpaisenki läpi mitallilanka on pistet-
ty. Kuin tällä tawoin tehdään 500 tai 2000 parin
pino eli patsas, niin nähdään, koetellessa toista eli
toista näitä mitallilankoja, että kumpaisessaki on
erilaista elektriciteettiä. Tällainen patsas kutsutaan
kuiwaksi eli Zamboniu latomukseksi ja säilyt-
tää waikutuksensa »miosimääriä.

Nämät molemmat mainitut owat melkein ne
ainoat koetukset, joissa elektriciteetti syntyy paljaasta
koskemisesta. Kaikissa muissa tapauksissa »vaikut-
taa elektriciteetin synnyttämiseen, paitsi koskemista,
myös chemiallinen osien purkautuminen.

s l"2.
Voltan latomus (patsas) eli Galwaniu

»vitjat, kutsuttu niin koskemus-ilmausten keksiän,
Galwauin, ja cusimäisenperustclijan, Voltan, ui-
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millä, nähdään kuwattuna kuwcmksessa 9». Pino
Kuwa 91. on ladottu kolmen lasi-tangon wäliin,

joilla on puusta tehty jalka ja katto.
Alimmaiseksi pannaan waskilewy, ja
sen päälle zinkkilewy. Tawallisesti
juotetaan waskilewy koko pinnallansa
kiini zinkkilewyyn, mikä paljon helpot-
taa latojan työtä. Zintin päälle pan-
naan lewy paperia, laugaista (sarkaa)
eli huopaa, kastettuna ensin »vedessä
ja sitte puserrettuna. Samassa jär»
jestyksessä ladotaan koko patsas cli
latomus, niin että 20 tai 40 paria
tulee päällekkäin, ja että zinkkilewy jää-
pi kaikkein päällimmäiseksi.

Latomukscn zinkkipäätä kutsu»
taan positiw: (myötäiseksi) nawaksi ja waski»
päätä uegatiw» (wastaiseksi) nawaksi. Näihin
päihiu kotoutuu muka lewy-parien yhtymisestä syn-
tynyttä, erilaista elektriciteettiä. Jos, niinkuin kuw.
9«, kumpaiseenti napa-lewyyn juotetaan kiini mital-
lilanka, niin näiden lankojen päät muuttumat la.
tomnkseu nawoiksi.

Latomus eli witjat sanotaan umpinaiseksi,
jos molemmat langat, jotka owat latomuksen uapoi-
na tapaawat toisensa. Tässä tapauksessa ci ulko-
naisesti hawaita mitataan elektristä liikettä; mutta
elektriciteetti wirtailee kuiteuki itse latomukseu sisäs-
sä. Päihin kotoutuneet erilaisset elektricitcetit hä'
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wittäwät, yhtyessänsä, toinen toisensa, ja clektri-
citeetti kalvaisi, niinkuin laukaistusta Leydner-pnlla-
kosta, ihan peräti, jos ei joka lewy-parista latomnk-
sen sisässä lakkaamatta syntyisi aina uutta elektrici-
teettiä. Umpinaisessa latomuksessa wirtailee seutäh-
den alinomaa kaksi elektristä wirtaa wastakkaista
suuntaa, joista aina joku osa yhteyntyy napalan»
kojen jokaiuoassa kohdassa. Jos lanka niinkuin
kumaus 91. osoittaa, on poikki jostakusta paikas-
ta, uiin näkyy lakkaamatoin säkene molempien lan-
kojen wäliUä. Sama tapahtuu, jos lanka olisi poik-
ki uftammastaki kohdasta, jos ei waau wälit ole
kowiu suuret.

Z. i63.
Latomuksessa ympärijeeu kulkeman wirran wai»

kutnkset ansatisewat suuresti meidän huomioamme.
Ne woidaan paraite jakaa kolmeen osaan: t) läm-
min- jo walo-ilmauksiin,2) hermojen eli tunto suoni-
en ja jänne-lihojen kiihoitukseen, ja 3) chemiaNiseen
purkautumiseen.

Jos molempien napalankojeu wälilte pannaan
hoikka mitallilanka, niin että wirran täytyy kulkea
sitä myöten, niin lanka maristun siihen määrään et-
tä se muuttuu tulipunaiseksi. Rautalanka palaa
kuonaksi, ja se marsin kowasulaineu platiualankaki
sulaa pisaroiksi. Kaitkijen näiden ilmausten wirke-
ys on latomuksen woimuudessa. Se on nähty, että
20 tuuman pitkä platiualanka on pysynyt kuumana
clcttriseu wirran tantta. Jos tumpaiseenki napa-



laukaan pistetään teräwäkärkinen hiilipalainen, ja
käret lähennetään ihan liki toinen toistansa, «iin
elektriciteetin juoksn hiilien läpi waikuttaa aiwan
heloittawan, auringon waloa kuwailewan, loisteen.

Z. 16^.
Olkoot napalangctt yhdistettynä ja witjat ssis

umpinaiset. Jos minä nyt tumpaiseenki käteeni otan
uapalangau ja siis eroitan niiden yhdistyksen, niin
minä samassa silmän räpäyksessä saan tuntea omi»
naisen täräyksen käden ja' käsiwarreu uiweleissä,
joka helposta pistoksesta woipi suurentua kipuisem»

maksi iskuksi. Tämän tunnen minä uudestaan, kuin
jälleen yhdistän ne eroitetut langat. Hermot tärä»
ytetään niiumnodoin elektrisen wirran ruumiiseen men»
nessä sekä sieltä tullessa; sillä se ou arwattawa, että
wirta ottaa juoksunsa ruumiin läpitse, heti kuin tä>
mä ou napojen wälillä, ja että se lähtee rnumiista
kuin nawat annetaan koskea toinen toiseensa. Eri
koneella woipi elektro-witjoja alinomaa niin yhdis»
tää ja eroittaa, että wirta kulkee wuorottaiu ruu»
miin ja langan läpitse, josta syystä ruumis saapi
tuuteaksensa täräyksiä, jotka lääkitys-taiteessa omat
tulleet suureen arwoou, sillä niillä ou koettu parau-
taa hermojen heikkoudesta waikuttetuita sairauksia,
niiukuiu hermottomuutta, kuuroutta j. m. s. Ei
kuitenkaan kaikkea toiwottna apna ole saatu, jota
ensin tästä lääkityskeinosta luultiin- lähtemän.

Z. «63.
Elektrisen wirran chemialliset waikutukset me

207
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tulemme »vasta sitte ymmärtämään, kuin me ensin
olemme pääsneet chemiallisten ilmausten perille.
Tällä kertaa me emme seutahdeii woi muuta, kuin
maiuita, että wirta alinomaa kokee alkuperäisiin osiin-
sa purkaa jokaisen chemialliscn yhdistyksen, jonka lä-
pi wirtaa johdatetaan. Tätä wirran omaisuutta
käytetään Galwanoplastiktiiu.

Z t«6.
Woltan latomukseu me olemme tässä nyt tul-

leet tuntemaan yksinkertaisemmassa muodossansa. Se
on kuitenki muuttunut monin puolin sekä aineiden-
sa että kokoon-panemisensaki puolesta. Latomukseu
woimuus enenee joksiki, jos paperi, joka on lewyjen
wälillä, ei kostuteta ainoastaan kirkkaalla medellä
waau liotetaan suolawedessä taikka miedossa salpic-
tari-happamessa , eli jos lewy-parit asetetaan astei-
siin, joissa on tällaista nestettä, ja taitawasti yh-
distetään langoilla.

Tällä tawoin elektriciteetti enenee paljo alka-
mista cljemiaNisista osien purkautumisista. Yleiseen
on latomuksen woimnns lewyjeu paljoudessa ja suu-
ruudessa. Niiukuin laita oli Leyduer-patteriau kans-
sa, woipi tässäki yhdistää useampia latomuksia yh-
teisesti waikuttamaau.

s <67.

Tämän koskettamalla synnytetyn elektriciteetin
wirkeät waikutukset hermoihin saattoiwat sen keksin-
töön (w. l789). Galwaui käytti anatomiallisiin
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tarpeisiin »yletyltä konnan eli sammakon reisiä, joita
hän »vaskisilla ha'oilla ripusti rautaiseen tan°
koon, ja näki erinomaisia liikkeitä näissä reisissä.
Wolta tutki asiaa tarkemmin, ja tuli sen kautta kek-
simään monta muuta seikkaa, joista ennen sitä ci ol»
tu haamusteltukaau.

Magnetismi
§ ,68.

Melkein useammassa paikassa tawataan rauta»
kiwi eli malmi, jolla on omaisuus wetää luoksensa
pienempiä rauta.palaisia, esimerkiksi wiilajauhoja,
niin että ne sen pintaan jäämät riippumaan. Tä>
mä älyttiin jo entisinä aikoina, ja ilmaus on ni»
mensa saanut kaupungissa Magnesia, jossa se en»
fin keksittiin. Ruotsissa on tätä mineraalia, jota kut»
sntaan magneetti-malmiksi, niin yltäkyllin, että
sitä käytetään rautaruukkiloissa. Paitsi rautaa we»
tää magneetti-malmi luoksensa myös nikkelin. Tä-
mä on kuitcuki waikea saada puhtaassa mitallisessa
tilaisuudessansa, ja me otamme siis tässä tarkastaa!»
semme ainoastaan, kuinka ranta käyttäiksee magneet»
tiiu.

Z ,69.

Luonnollisen magneetin eli magneetti-malmin
magneettinen omaisuus woidaau helposti siirtää te»
räkseen,jos malmi-kappaleella pyyhitään karaistettua
terästä omituisella tawalla. Tätä sanotaan ma g»
ueettisieraamiseksi, ja magueettisierattua teräs»

1^
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tä kutsutaan taas teko.magneetiksi. Ia kuin tälle ai-
na woidaan antaa se muoto, mikä mihinli tarpee-
sen paraite sopii, niin kaiket koetukset tehdään teko-
magneetilla. Ohutta ja kohtuullisen pitkää magneet-
tisierattuatnäspuikkoakutsutaau magneetti n e ulaksi,
jonka omaisuuksia me nyt käymme katselemaan.

Jos magneettineulalle hajoitetaan wiilajanhoja,
niin ne tukussa tarttumat seu ueniin, waan ei jau-
hoakaan sen keskipalkkaan. Nämät käret, joissa we.
to on kowin, kutsutaan poliksi eli naw öiksi, ja
se kohta, jossa wetoa ei ollenkaan ole, sanotaan
magneetin eqwatoriksi. Tällainen weto tawataan
kaikissa, sekä luonnollisissa että taidolla tehdyissä
magneettiloissa, olkoot sitte minkä muotoisia häwäusä
Jos magneetti on tasakkaampaa muotoa, niin nawat
tawallisesti owat sen molemmissa, wastakkaisissa
nenissä, ja eqwatori niiden ihan keski-wälillä.

s 170.
Jos magneettineula e (kuw. 92.) asetetaan niin

että se woipi pyöriä ympä-
ri suorapystyistä akseliansa
niin se asettuu, heiluttuan-sa sinne>täune. wihdoin
määrätylle suunnalle, jo-
honka se aina palajaa ta-
kaisin, maikka sitä liikutel-
täisiin siitä miten usein ja
minne päin tahansa. Tä.
mä suunta on sillä tawoin
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määrätty, että neulan toinen kärki aina wiittaa
joksiki pohjoiseen ja kutsutaan sentähden Pohjois»
nawalsi eki potiksi, mutta »vastakkainen kärki
joka näyttää etelään, sanotaan etelänawaksj (lou-
naiseksi potiksi). Tämän omaisuutensa suhteen on
magneetti>neula hawaittu soweliaaksi tärkeään tarpee-
seu: sitä käytetään mnka kompassina, jolla yksin»
kertaisella koneella woidaau, tawallisien tietojen puut-
teessa, merellä, sywissä Metsissä ja wuorikaiwannois»
sa, saada tieto ilman-kulmista.

§ !71.
Jos liikkuwaisen magneettineulan (kuw. 92)

etelänapaan likennetääu toisen magneetin etelänapaa,
niin liikkuman neulan kärki pakenee; mutta jos tä-
hän etelänapaan likennetääu jonku magneetin poh-
joisnapaa, niin magneetti-neula likenee likenemis-
tään, siksi kuin molemmat yhtymät toisiinsa. Tässä
on siis sama laki, jonka me olemme nähneet elektri»
citeetissäki: magneetin sama nimiset nawat pake»
newat eli wihaawat toinen toistansa, ja erinimiset
wetäwät eli likenewät taas toisiinsa.

s «72.
Niin yhdenlaisia kniu rauta ja teräs muutoin

owal, miu magueetiu waikutus tumpaiseenki ou ai»
mau erinäinen. Sekä raudassa että teräksessäki o-
wat molemmat erilaatuiset magnetismit yhdistetyt.
Niinkauwan kuin nämät owat yhdistetyssä tilassan-
sa, niin ei raudassa eitä teräksessä uähdä minkään»
laisia magneettisia omaisuuksia. Raudassa on help-
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Po eroittaa magnetismi» molemmat lajit eli ladut,
waikka ne eiwät siinä kauwan pysy erittänsä;,
neetti wetää sentähden wäkewästi luoksensa rautaa,
mutta tämä on siitä magneetisena ainoastaan joutu
ajan. Sitä wastaan on waiteampi eroittaa nämät
molemmat laadut magnetismia teräksessä, josta syys-
tä ei wäkewinkään magneetti woi wetää terästä
knin ainoastaan aiwan wähäisessä määrässä. Jos
ue kuitenki kerran owat jollakulla tawalla eroitetut,
niin ne pysywätki eroitettuina, niin että teräs siis
itse muuttuu täydeksi magneetiksi.

Nauta tehdään magneettiseksi jakamalla, juu»
n samalla tawoin kuin me olemme nähneet elektri-
citeetin ilmautnwan jakanntnmalla. LoS joutu mag-
ueetin pohjoisnapaan ripustetaan palaiueu rautaa
min tämän magnetismi uiiu jakautuu, että etelänä»
pa on siinä nenässä, jossa rauta koskee magneettiin,
ja pohjoisnapa taas raudan »vastakkaisessa päässä.
Jos taas tähän raudan,pohjoisuapaau annetaan
koskea toinen rautapalaiueu, uiiu tämä jääpi siiheu
riippumaan ja saapi myös samate magneettiset omai-
suudet. Tällä tawoin woidaan latoa pieni jata rau-
tapalaisia, jotkakniteuki putoamat toisistansa erilleen
samassa, tuin eusimäiuen eroitetaau magneetin wai-
tutu tse s ta.

Teräs muuttuu magneettiseksi pyyhkiulällä sitä
taikka luonnollisella taikka teko-magneetilla. Mag»
ueetin pohjoisnapa asetetaan tcräs-pnikon keskikoh-
dalle, ja siitä pyyhkäistään magneettina puikon kärkeen
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useamman kerran, »vaan aina yhäppäin. Samalla
tawalla pyyhitään toiseen kärkeen päin magneetin ete»
läuawMr puikon toista puolta. Näin pyyhäisty
puikko muuttuu kokonaan magneetiksi, eikä kadota
tätä omaisuuttansa muutoin, kuin kowin kuumennet-
tuansa.

Koska magnetismi ei ole mikään aine, wacm
ajateltawa kuin kappaleissa »vaikutettu yhtäsuuutai»
uen »virtaaminen, niin se ymmärretään, että yhdcl"
lä ainoalla teko.magneetilla »voidaan synnyttää mo.
nia lukemattomia magneettia, »vaikka se syunyttälvä
»nagueetti ei »vähääkään kadota omaisuuksiausa.

Jos me pysyn»lne siinä sanassa, että magneetin
waikuttawa »voima, sainate kuin Galwauin »vitjojen,
ti, lähtee siitä kussaki »nagneetin osassa synnytetystä
liikkeestä eli »virrasta, jonka yhdistywä »voiinuus
keräyntyy napoihin, niin ei ole ihmeteltäwä, etlä
magneettipuikon taitettua palaisiin, kustaki palaises.
ta saadaan kokonainen, magneetti kahdella »vastakkai.
seNa naivalla ja oinalla eqwatorillansa. Tä,nä on
ihan se sama, kuin jos Woltan lato»nuksesta ottai»
simlne moniaita eli »vaikka aiuoastacm yhden ainoan
mitalli-parin, sillä jokainen pari on oma pieui lato»
muksensa, näyttäivä kaikki elektricitcetiu omaisuudet.

s 173.
Jos yhtäpaksuiuen teräksinen sukkapuikko ase-

tetaan rihmassa riippumaan ihan testikohdastansa,
niin se' makaa tasallaan. Pyyhkimällä saatettu mag.
ueetiksi, ripustetaan se taas ylös samasta kohdasta
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tuin ennenki. Oudolta näyttää, että puikko ei nyt
enää ole tasapainossa, sillä toinen nenä painuu jo-
tenki alemmaksi maahan päin, ikään tuin tämä pää
nyt olisi muuttunut raskaammaksi. Saadaksemme siis
sen magneettisieratun sukkapuikon jälleeu makaamaa»
tasallisesti pitää'meidän panna se riippumaan jos-
takusta toisesta kohdasta, joka on sitä painumitta
nenää likempänä luin puikon toista päätä.

Sekä tämä koetus että neulan jo mainittu omai»
suus asettua aina samalle suunnalle, niin että päät
wiittowat toinen pohjoiseen toinen etelään, saattaa
meidät arwelemaan syytä, joka lienee näiden ilma-
usten perustuksena. Todella on itse maa pidettä»
wä suurena magneettina. Mutta sen magneettiset
nawat eiwät kuitenkaan ole juuri samalla paikalla,
jossa sen maanawat owat, eikä sentähdeu sen mag-
ncettinen equatorikaau löydy juuri sillä kohdalla
missä maan equatori on. Magneettineulau sekä
suunta että muutos tasapainostansa waikutetaan maan
magnetismilta. Koska maan magneettinen pohjois-
napa wetää luoksensa magneettineulau etelä-napaa,
niin pohjoisM wedetty neulan kärki oikeutta myö-
ten ou kutsuttama eteläuawaksi ja samate on se
etelään käännetty kärki neulan oikea pohjoisnapa.

Jos seuraisimme magneettinculalta wiitaltua
pohjois-suuntaa, niin me arwattawasti emme tulisi
maan pohjoisnapaan, koska tämä ei ihan ole samas-
sa kohdassa tuin maan magneettinen pohjoisnapa-
Ajatellaanko maguecttiueulalta wiitattu suunta piten-
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ueltyuä, niin saadaan magneettisien napojen läwitse
mcuewä ympyrä eli pyörö, joka kiertää ympäri koko
maan ja kutsutaan sen magneettiseksi meridia»
niksi. Tämä leikkaa sen maanapojen läpi mänewän
ympyrän eli puolipäiwä-liuean (meridiani») ja tekee
siis sen kanssa kulman, joka osottaa miten paljo
neula poikkeaa itse pohjoisesta suunnasta. Tätä
sanotaan magueettineulan poikkeamiseksi (<lo<-li»u.

Se weto°woi>naa, jolla maan magneettiset na»
wat wetäwat neulaa, on arwateu erisuun eri pai-
koissa. Sillä jos neula on magneettisen equatorin
tieuolla, niin maan magneettiset nawat wetäwät Yh-
takowasti neulan sekä posjois» että etelä-napaa.
Tällä kohdalla maata on siis neula ihan tasapainot'
lansa. Mutta jos siitä lähestymme magneettista
pohjois- eli etelänapaa, niin neula näyttää kallis»
lumisen (1u0!:,.!,'!.,!,), ja kuta liiemmäksi se wie»
dään kumpaista napaa tahansa, sitä enemmin se
kallistuu. Magneettista pohjoisnapaa on jo pääs-
ty niin likelle, että neula on asettunut pystyyn eli
maan pintaa kohden melkein suorapystyiseksi.

§. 174.
Maan magnetismi lienee sentähdeu syynä, että

rauta» ja teräskappaleet saawat johonkuhun mää-
rään magneettisia omaisuuksia, jos niitä kowasti hi-
wutetaan, taotaan eli lyödään, liiatenki jos ne silloin
asetetaan sille suunnalle, joka wastaa magneettinen»
lan poikkeamista ja kallistuinista. A löydy esimer»
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tikfi missäkään sepän pajassa pian ainoatalaan rau»
takalua, joka ei wetäisi luoksensa wiilajanhoja.

s «75.
Etenki merkilliset owat magnetismin ja elektri»

citeetiu »vaikutukset loisiinsa. Jos waskilanka kier>
rctään muutaman kerran hewoiskengän mnttaisen
rautakangin ympäri, ia elektrinen wirta johdatetaan
langan läpi, niin ranta näyttää woimakkaimpia
magneettisia omaisuuksia, jotka kuitenki lattaawat
heti kuin elektrinen wirla katkaistaan. Käytetäänkö
tässä koetuksessa teräksisiä puikkoja, niin ne muutut»
tuansa pysywätki magneettisina. lohdatuslanka pitää
näissä koetuksissa olla hywin taajaan kääritty silkil»
lä,että se olisi eristetty, kosketessansa seka itseensä että
muihinki mitalliloihin, ja siis johdattaisi elcttro-wir»
taa ainoastansa sisässänsä yhtä suuntaa.

Jos ei«magneettisen melto-raudan <?:u nenät
Kuwa 93. (kuw. 93.) kääritään waskilangal»

la, jä joö sen alle asetettua mag>
neettia «b snkkelasti pyöritetään
snorapystyisessä akselissansa, niin
että nawat n» ja « wuoroltain kul.
kewat ihan likelle raudan neniä,
niin langassa syntyy tällä tawoin
elektrinen wirta, jolla woidaan

näyttää kaikki ennen mainitut elektriset ilmaukset.
Jos ruuwin.kierteinen lanka keskeä ripustetaan

niin, että se woipi snorapystyisessä akselissa wapa-
ehtoisesti heilua tasapainossansa, ja elektrinen wir>
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ta johdatetaan sen läpi, niin se asettuu magneet-
ti-neulan suuntaan ja näyttää kaikkl sen tawat.

Tällä tawoin syntyy siis se sisällinen waikntuS
molempien näiden eri »virtaamisien »välillä, jota kut»
sutaan nimellä Elektro>magnetismi, ja joka pi»
detääu mainitnideu ilmausten yhteisenä syynä.

Se tapaus, että rauta-kappale saapi kowan
magneettisen woiman, niin kauwan kuin elektriuen
wirta kulkee randan ympäri kierretyn »nitallilaugan
läpi, on »vienyt koettamaan käyttää tätä »virtaa lii.
kutus-woimana, »vaan uämät koetukset ei»vät »vie»
lä tähän asti ole onnistuneet siihen määrään kuin
toiwoltu on.

Aiwan suuresta anvosta on sitä »vastaan kos»
kelta»nalla syunytetyu elektriciteetiu käyttäminen
elektriseeu telegraphiin elilieke°lennättimeeu.
Pääasiassa on täulä laitos seura»vainen: Hewois-
kengän »nuotoiseu rauta-palaisen ympäri kierretään
mitatlilanka, jonka »nolemmilla päillä on »varsin suu»
ri pituus, niin että nämät lanta-päät ylettyivät,
esimerkiksi monia veniukulmia, kaukana olewaau paik»
taan,johon Woltau galwaniuen latomus on aseteltu.
Jos uyt latomus »vuorotellen ummistetaan ja a»vataan
näillä lanka-päillä, niin »ne tällä tawoin saamme
sen kaukana olewan mutka.raudan »vuorotellen muut»
tumaan »nagneettiseksi ja tans kadottainaan eli hä°
»vittämään »nagneetti-lvoilnansa. Näin »vaikutetaan
siis tämä elektro-magneetti »vetmnään luoksensa li-
kellä olewata rauta-kappaletta ja päästämään sen
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taas tiehensä, josta syystä siellä syntyy liikunto,
jota soweliaan mechanisen laitoksen tantta waikuttaa
pientä osotiuta eli wiisaria pyörimään erään taulun
edessä, johon kirjaimet owat maalatut. Tämä osotin
asetetaan esimerkiksi niin, että se, eleklro-latomuksen
eustkerrau ummistettna, osoitaa kirjainta toisel-
la kertaa li.tä, fturawalla ummistuksella t7:tä j. n. e.,
niin että latomuksen aina tarwista myöten nmmis'
lettua ia awattua, osotin tulnllansa eli pyöriessä»-
sä seisattuu tunki tarkoitetun kirjaimen päälle, jolla
tawoin sanoja sekä sanomia »voidaan lennättää toi-
sesta paitasta toiseen. *)

Elettriset telegraphit rakennetaan pitkin rauta»
teitä ja woittawat tarkkuudessa ja sukkeluudessa lait-
ti ennen tunnetut ja täytetyt sanau-lennättimet; ne
owat myös siitä paremmat, että owat huokeampia
ja ett' ei yön pimeys eitä sumu-ilma estä niiden
toimitusta.

*) Tätä ihmeellistä laitosta on nykyisinä aikoina pal-
jon parannettu. Suomeen w. 1855 rakennettu lanka-eli lie-

ke-lännätin esimerkiksi kirjoittaa sanomansa wiiwoilla ja pil-
koilla. Se clektro-maguecttia likellä olewa rauta-kappale
on teräwä-tärkkinen, rautawartincn wasara, joka liikkuu
Warren läpi pistetyn akselin ympäri. Joka kerran kuin
magneetti tempaisee Warren painuu wasaran terä-
wä kärki kiini paperi-liuskaan, joka on kierretty ratas-koneel-
la pyoriwän puukapulan ympäri. Kuin magneetti taas
pudottaa sen kärkeä raskaamman Warren tuontansa, uonsce
myös wasaran kärki paperista, waan ehti sillä wälillä we-
tää pyöriwälle paperillewiiwau (—) eli pilkan (.), jos muta
kärki äkkiä tcmmastiin pois paperista. Kuin puhuttelijat
nyt awat keskenänsä yhtyneet, mitä kirjainta wiiwat ja ku-
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Niinkuin lämmin ja walo tawallisesii owat
yhdessä ja ainoastaan harwoiu ilmauutuwat yksi-
nänsä, ja koroitettu lämpimän woima aina synnyt»
tää »valoa, niin lieuewät elektriciteettiki ja mague»
tismi wielä useammin toinen toisensa seurassa, kuin
mitä koetuksilla tähän asti on woitu näyttää.

ti pilkka merkitse esimerkiksi: merkki - on kirjain «,,
- on </, —on «>, on S-, —on /»,. on i; j. n. e.,
niin o» hclopo ymmärtää, kuinka se lennätetty sanoma lue-
taan paperiliuskalle wiiwoilla ja pilkoilla kirjoitettuna kir-
jana.

Lickclcunättimiä löytyy myös parampia, joiden elck-
tro-magncetti panee oman pienen kirjapainonsa liikkeelle, niin
että sanoma juoksee painosta ulos selkeillä pränti-kirjaimilla
»valmistettuna kirjalchtenä

koska wesi hywästi johdattaa clektricitcettiä ja wcdct
maan powesfa owat toisiinsa sidotut, niin ci nykyisissä lie-
kelennättimissä käytetä muuta, kuin yksi ainoa johdatus-
lanka. Lcnnät/n-taipaleen molemmissa päissä upotetaan jo-
honkuhun kaiwoon toisen johdatus-langan kumpaiucnki pää.
Maan läpi johdatetaan siis elektricitectti, ja »vedet maanpowessa täyttämät tässä tämän toisen johdatus-langan toi-
mitusta.

Arwattawa on, että »vastaajalla on ihan samallaiuc»
laitos, kuin fillä, joka sanoman ensin lähdettää, »vaikka he
molemmat täyttäwät samaa johdatus-lankaa.

Jos walon sukkeluus jo on ihmeellinen, niin on elct-
triciteetin sukkeluus »vielä suurempi. Mdcssä sekunnissa jou-
tuu elektricitectti noin «2,l»<»<> saksan peninkulinaa cli 43,<>0<»
ruotsin peninkulmaa. Eunättääkseusä maasta kuuhun ci
elektricitectti siis tarwitsisi täyttä sekuntiakaan, ja aurinkoon
leutäissänsä wiipyisi se ainoastaan puoli kuudetta minuttia.
Aurinkoon on fnitcnki maast > yli W »niljonaa saksa» panin-
kulmaa, niin äärctoin matka, että sukkelin höyry-inassiuam-
»nc »vaatisi ajastaik» chtiäksensä maasta aurinkoon.
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Pohjoisen-palo eli Rewontultt.
s- 176

Pohjoisen-paloon, tähän komeaan ilmanksee»,
näyttää maan magnetismi paljon waikuttawan, sillä
hywin herkät magneettineulat tulewat rauhattomaan
heilnmiseen, tuin pohjoinen kowin wirkeästi palaa,
ja itse rewon-tulet nähdään liehuman aina maan
magneettisen pohjoisuawan suuunaNa. *) Tälä wa»
loa on uähty etelänawallaki, mutta eriuomattaiu on
kuitenki tätä ilmausta tarkasteltu meitä likemmän
pohjoisnawau paremmin tunnetuilla tienoilla.

Suurimmassa komeudessansa näkyy pohjoisen-
palo tulisäteisenä kaarena, joka seisoo taiwaan°ran.
nau tienoilla niin, että se näyttää, kuin koskisiwat
molemmat kaaren päät maahan. Se ihana wäri-
muutos ja säteiden aiwan sukkela leweuemiueu ja
häwiäminen synnyttämät tälle ilmaukselle ihmeelli-sen moninaisuuden. Se »valaisee useasti ihan kirk-
kaiksi polari-maideu wiikkokautiset yöt, ja meidäuki
paikoilla wälkkyy useasti pohzois-puolesia taiwasla
rcwontulien kelta-punainen walo joteuki kirkkaana.

"Myfyjään on tullut tapauksia ilmiiu, jotka, kerran
perillensä tutkitut, lupaawat wahwistaa tässä osoitetun ja
jo kauan aawistetun yhteyden eleltriciteetin, magnetismin
ja pohjoisen-palon wälillä. Herkkätuntoisien j' liiat.>nki
wetotautisien ihmisten sanotaan näkewän, pimeässä suojassa,
wätewistä magneettiloista säteilewän likiperin pohjoisen-pa-
lon mukaista waloa.



Täydessä tauluissa jaloudessansa »ähdääu re»
wontulct aiuoastaau yihäisemmissä polari-maissa,
ja tämä kuwaus 94, jolla me päätämme
lisct ilmaukset, kuwailee arwattawasti aiwan huo»
nosti tätä ihauata pohioisen>paloa.

Kuwa 94.
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Prci ntti

10 11 « eläwisti11 » eläwiski
21 1 « awaruuten
« 15 » tai waan

26 21 « koko, tukku
2? 25 « koossa, tukussa
31 13 » Wctoilmaukset
38 22 » Tasapaino
41 20 » koko (massa)
» 22 » kokoloille (massoilc)
« 24 « kokoloille
42 1l < « koko
.. 13l
52 11 « (hitautuwaksi
88 1 » kappale
69 t!» » mitta,
73 14 » Iys
75 II " Pyrki
76 3 » jollakulla
» 3 «!u»!tl<: tehköön
86 1 » Ruoisin
91 6 )l. setapaa
95 2 ,l. reikää rutistuu,

» » >» tiheämmäksi
99 4 näkemättömän

IU » Ääni,
105 2 » Ääni.

»> 10 »l. oa
»> 3 » jn

106 19 vi. liikuttavalla
108 15 '» mawahdusta

» >» »> aiassa.
IIN » knl'uisissa
112 2U » wähenemättömällä
I1« 18 » Nolla eli jäätö pyk.
118 13 « ,5° R.
122 7 » niia
126 15 » kummenpi
127 l.ul. saeta

»virheitä
luo:

cläwiksi
awaruudcn
taiwaa»
tukku
tukussa
Weto-ilmaukset
2) Tasapaino
massa
massoille
massoillemassa
(hitautuwaksi)
kappale,
mitta
Jos
pyrkii
jollakulla
tehköön
Ruotsinse tapaa
reikää, rutistuu
tiheämmäksi,
näkymättömän
Ääui,
3) Ääni.
on
ja
liikluwalla

wawahdusta
ajassa
kulluisissa
tulewat wäh.
Nolla-eli jäätd-pyk,
-Z- ,5° R.
niin
kummempi
sakeutua
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l>i««, s»!l, »l. »«»»»on: lu«'.
13 l 12 » Ouiton Quito»
133 8 >!. oudostuut oudostuwat,

» 13 » osoittjaaa osoittajaa
13 l 15 » putoaat putoawat
139 i» )l. rci'aslä rci'ästä
N? Tt )l. siitää sietää

» 11 » mittälään wahiulotta mitälään wahinkoa
152 4 >. lorkeampaa korkeampaa
151 13 .-,!. suruudessa suuruudessa
!56 1 » ämpimimpiä lämpimimpiä
158 14 >. lädhe lähde
161 9 »

167 8 nitn niin
16! l 13 » suunta suuntaa
173 1 »!. »eian lll:n rei'än «8:n
174 12 vi. takaseinä l, takaseinä b'
176 2 ul. himea eli setaiuen himcä eli sekainen

» 1 » kappaletta i/ kappaletta //'

176 7 » mukaus woimaksi mukaus-woimaksi
177 6 )>. näkemääm näkemään
184 16 ui. jällinäincn jälkimäinen

» 8 >» awarasta, ilmakerrata awarasta ilmakerrasta
» 5 » muuttu muuttuu

188 13 » syntyy syntyy
189 14 ?>. «) »)
19!» 16 «»!. clektriceratun elektricieratun

» 9 >» kappaleita kappaleita
» 5 » elcktrisieratnsta clektricieratnsta
» 3 » taas. taas,
» 2 » eli-johdattajiksi. eli ei-jol,dattajiksi.

193 5 ?!. eli se jolla eli se, jolla
» 6 » kaapaletta hiwutet- kappaletta hiwnletaan

taan
» 8 » §. 152.

9 » Mittallikanli Mitallikanki
» 3 »I. ilassa tilassa

195 19 ;I. ja <z osan ja osan
196 6 nl. puukannella puukannella
197 16 » alkaa aikaa

» 12 » jäsen, niweleissä jäscn-niwelcissä
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197 7 » ja
lu<".

7 »

6 »

ja
walo-lmankiia
ladottaan

1"
walo-ilmaukiia
ladotaan

198
1N?l.204

205 13 ui. positiw:
ansatiscwat

positiw-
ansaitscwnt
tunto-suonien
waikutetuita

206 14 »

12 ° tunto suonien
waikuttetuita
Magnetismi,
häwäusä

207 N «

7 >I.
16 '»

2) Magnetismi
hywänsä

209
210
211 3 » cli eli

laadut212 1 »

1 «.!.
ladut
magncettilla
wcto-woimaa
ia

magneetilla
»veto-woima

»

215 10 )>.
ja2t6 7 »

Paitsi näitä wirhcitä löytyy walitcttawasti tässä kir-
jassa paljo ylösalaisin käännetyitä puustaweja ja
muita pienempiä pränti-wirhcitä, jotka jätämme oikaisemat-
ta, koska ne eiwät estä kirjan ymmärtämistä.
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