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La elektroskopo konsistas el du malgrandaj 
strioj de orfolio, kiuj pendas vertikale de 
fino de bone izolita metala vergo. La 
foliojn dirkaüas metala skatoleto, por Sirmi 
ilin kontraü aerblovetoj. Se oni frotetas je 
maniko pecon de ebonito, kaj per gi tugas la 
metalan vergon, la folioj elektrigas kaj 
malkonvergas gis ili formigas inversita V. 
Ili restas tiel gis la s'argo elfluas tra la izola- 
toro. Tiumaniere oni povas havigi prok- 
simuman indikon pri la izola eco de materialo 
se oni tenos unu finon per la fingroj kaj 
metos la alian finon kontraü la metalan 
vergon, al kiu la folioj estas ligitaj. Ce 
bona konduktoro, la folioj kolapsas tuj ; 

tarnen, ee bona izolatoro oni povas rimarki 
apenaü ian efikon. La tempo kiu pasas, gis 
la folioj kolapsas, montras proksimume la 
izolan econ de la materialo provita. 

Nombro da eksperimentoj montris sur- 
prizajn rezultojn. Oni unue provis diversajn 
fragmentojn de ebonito, polurita kaj nepolu- 
rita. La folioj falis treege malrapide, dum 
pli ol 3o sekundoj. Sekvis provoj ee tri 
specoj de valvingol-hejraefarrta el ebonito, 
kaj mulditaj specoj kun kaj sen flango. La 
speco hejmefarita donis la plej bonan 

la lasta speco la plej malbonan. 
Oni ankaü laüvice provis, kun diversaj 
rezultoj, bobeningon, varieblan kaj fiksan 
kondensatorojn, valvojn, kaj kradelfluan 
rezistancon. 

Oni alvenis al la konkludo, ke, aü la 
materialo uzita por la kondensatoraj kovriloj, 
valvaj izolatoroj, valvingoj, k.t.p., ne estas 
sufiee bona kiel izolatoro, aü altgrada 
ebonito por paneloj kaj aliaj komponajoj ne 
estas absolute necesa. 

La artikolo finigas per priskribo pri 
konstruo de elektroskopo, por tiuj, kiuj 
deziras fari similajn eksperimentojn. 

KOMUNIKADO JE ONDLONGOJ 
NEORDINARE UZATAJ. [R800.65o 

Lekcio je la Radio-Societo de Granda 
Britujo, de S -ro. G. G. Blake, M.I.E.E., 
A. Inst.P., je la 22a Aprilo, 1925a. 

La parolanto diris, ke lia lekcio estos 
mallonga historio de eksperimentoj faritaj 
pri telegrafio kaj telefono je ondlongoj 
eteraj krom tiuj eltrovitaj de Hertz, kun 
nombro da montrajoj kaj lumbildoj por 
ilustri la lekcion. - 

Oni nuntempe konas 53 oktavojn en la 
etera spektro, sed per niaj okuloj estas 
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videbla nur unu oktavo. Inter la oktavoj, 
kiuj trovigas en la spektro, estas la X-radioj, 
lumo, mallumo, varmo, Hertzaj ondoj, kaj 
senfadenaj ondoj. 

Pro manko de tempo, la lekciisto decidis 
pritrakti nur infraruga}n radiojn, videblan 
lumon, kaj ultraviblajn radiojn. Li estis 
desegninta aparaton, kiu montras, ke elektra 
sparko povas esti la fonto de ultraviolaj 
radiadoj, la tuto de la videbla spektro, 
malhelaj varmecaj ondoj, kaj Hertzaj ondoj. 
Li fads demonstracion pri tiuj ondlongoj, 
unuope kaj samtempe. 

Kondensatora sparko estas rita je mallon- 
gaj ultraviolaj ondoj, sed malriea je similaj 
longaj radiadoj. Karbona arko estas guste 
mala ; tungstena arko rida je élu ondlongo; 
kvarca hidrarga vaporlampo tre rica je 
ultraviolaj radiadoj. 

La ekzisto de ultraviolaj radioj en lumo 
de karbona arko estis montrita per vitraja 
filtrilo " Chance " a, kaj la fluoresko de 
" Willemite " (la mineralajo en kiu trovigas 
zinko). Oni ankaü demonstraciis per zinka 
sulfido, baria platino-cianido, urania vitrajo, 
kandelo, butero, k.t.p. 

Poste oni montris per lumbildoj kelkajn 
fotografajojn faritajn (i) per nefiltrita lumo 
de tungstena arko, (2) en tute malluma 
eambro sole per la nevideblaj ultraviolaj 
radioj, (3) per ultraviolaj radiadoj sole el 
hidrarga vaporlampo. Pluan fotografajon 
oni montris, kun eiuj fluoreskaj objektoj 
forprenitaj for de la grupo. 

La lekciisto diris, ke dum la milito oni 
sukcese uzis ultraviolajn radiadojn por 
signalado, kaj por helpi al gipoj en eskorto 
vojagi kune laü siaj relativaj pozicioj. Pere 
de hidrarga arko, kiel sendilo, entenita en 
tubo de " Chance "a vitrajo--kiu emisiis 
nur ultraviolajn radiojn-estis eble, fokusante 
la radiojn ee skreno de baria platino-cianido, 
vidi la fluoreskon tiel naskitan je distanco 
de kvar mejloj. Aliajn eksperimentojn antaü 
kaj dum la milito li priskribis, montrantajn 
kiel oni uzis la ultraviolajn radiojn, inter ili 
la elsendo de sonoj. 

La lekciisto poste diskutis la signaladon 
per blanka lumo, kiu konsistas el sep koloroj, 
diu reprezentanta malsaman ondlongon. 

Jam en la dek-unua jarcento oni utiligis 
en Algerio la heliografion, aü la metodon de 
signalado per la sunradioj. Multaj urboj 
interkomunikadis per la sunradioj reflektitaj 
de speguloj konstruitaj sur la suprajoj de 
altaj turoj. En la sama lando lastatempe 
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