
As anáil

Dear agus déan 
róbat caisirníneach  

An ceathrú pláinéad 
amach ón ngrian

Leis na céadta bliain anuas, tá eolaithe ag deanamh staidéir ar Mhars. Is é an 
ceathrú pláinéad amach ón ngrian é. Uaireanta, tugann daoine an t-ainm ‘An 
Pláinéad Dearg’ air mar go bhfuil ithir (soil) dhearg ar an bpláinéad. Tá an ithir 
dearg mar tá ocsaíd iarainn (iron oxide) nó meirg (rust) inti. Ach uaireanta, tá 
cuma bhuí nó oráiste uirthi.
Tá Mars beagáinín cosúil leis an domhan seo, ach tá sé níos lú, níos tirime 
agus níos fuaire. Tá oighearchaidhpeanna polacha (polar ice caps), bolcáin 
(volcanoes), cainneoin (canyons) agus ceithre shéasúr ag an dá phláinéad. 
Arbh eol duit go bhfuil an bolcán is mó sa ghrianchóras (solar system) ar 
Mhars? Tá difríochtaí idir an dá phláinéad freisin. Sol an téarma a thugann 
eolaithe ar ‘lá’ ar Mhars. I lá ar Mhars tá 24 uair an chloig, 39 nóiméad agus 
35.244 soicind ann. Tá bliain ar Mhars beagnach a dhá oiread chomh fada le 
bliain ar an domhan seo. Tá 687 lá i mbliain ar Mhars. Mar sin, tá na séasúir 
ar Mhars a dhá oiread chomh fada leis na séasúir anseo. Tá an teocht chomh 
híseal le -140°C agus níl mórán de sholas na gréine ann.   
Tá aer thanaí Mhars lán le dé-ocsaíd charbóin (carbon dioxide) agus 
tá an spéir bándearg ceobhránach (hazy). Tá dath gorm ar an spéir 
s’againne. Dá mbeifeá ar Mhars ag féachaint suas ar an spéir san 
oíche, d’fheicfeá dhá ghealach. Is pláinéad carraigeach é Mars. 
Tá sé tirim smúitiúil (dusty). Uaireanta clúdaíonn stoirmeacha móra deannaigh 
an pláinéad uile. Mar sin féin, tá a fhios againn go bhfuil a lán uisce reoite 
istigh faoin dromchla. Mí Mhéan Fómhair seo caite, dúirt eolaithe gur shíl siad 
go raibh uisce leachtach (liquid) ag rith sa samhradh ansin. Más fíor dóibh, tá 
seans ann go bhfuil beatha de shaghas éigin ar an bpláinéad. 
Smaoinigh air seo
Lig ort gur gníomhaire taistil Marsach (Martian travel agent) tú. Cad ba cheart 
do thurasóirí a thabhairt leo agus iad ag dul ar cuairt go Mars? Déan cur síos 
ar an aimsir. Cad iad na háiteanna is suimiúla ann? Déan beagáinín taighde 
agus déan bróisiúr taistil do do theaghlach agus don rang. 

Bunábhair:
• Cupán páipéir
• Cipín líreacáin
• 4 mharcóir nó 4 chrián. Bain úsáid as dathanna éagsúla.
• Cadhnra (1.5V)
• Mótar agus sreanga
• Seilitéip
• Pionna éadaigh
• Blutac (más mian leat)
• Bileog pháipéir bháin

Treoracha:
1. Greamaigh (le seilitéip) na 4 mharcóir / chrián taobh istigh den 

chupán. Bí cinnte go bhfuil siad ar an bhfad 
céanna sa chaoi nach gcritheann an cupán. 

2. Greamaigh (le seilitéip) an mótar le barr an 
chipín líreacáin agus greamaigh an cadhnra 
lena bhun (féach ar an léaráid). 

3. Le seilitéip, nasc sreanga an mhótair le barr 
agus le bun an chadhnra le cinntiú go bhfuil 
an mótar agus an ciorcad ag obair. Dí-nasc 
(disconnect) ceann de na sreanga sa chaoi 
nach leanann an mótar air ag obair. 

4. Greamaigh an cipín líreacáin le barr an 
chupáin. Cuir pionna éadaigh ar an spíce ag bun an 
mhótair. (Is mór an chabhair í Blutac chun an pionna a choimeád socair.) 

5. Nasc sreanga an mhótair leis an gcadhnra arís. An mbogann do róbat? 
An dtarraingíonn sé patrún casta (twisting)?

Dúshlán breise:
Go minic, bíonn ar innealtóirí dearaí a athrú chun aireagáin a fheabhsú. 
Cén chaoi a bhfeabhsófá do róbat? An dtiteann sé béal faoi (topple)? An 
féidir leat patrún difriúil a bhaint as?

Arbh eol duit?
‘Róbait eitilte’ an t-ainm atá ar dhróin (drones) uaireanta.Scéala ó Mhars

Is féidir spásárthach a sheoladh ón domhan seo go Mars gach 26 mí, nó mar 
sin. Tógfaidh sé 6 mhí, ar a laghad, ar an spásárthach Mars a shroicheadh. Is 
minic a theipeann ar thóireadóirí (probes) a théann go Mars ach, fós féin, tá a 
lán carranna spáis (rovers) agus róbait ar an bpláinéad, nó thart air. Bíonn na 
carranna agus na róbait ag taiscéaladh, ag lorg chomharthaí na beatha agus 
bealaí le cabhrú le spásairí maireachtáil ar na pláinéid. Déan iarracht róbat a 
dhéanamh – róbat a dhéanfaidh taiscéaladh ar línte caisirníneacha (wriggly).

Teach ar Mhars 
Sa todhchaí, má tá daoine le maireachtáil ar Mhars nó ar an ngealach, 
caithfi dh siad taithí a bheith acu ar an sórt sin saoil ar bhealach éigin. Tá 
grúpa de sheisear ó NASA ina gcónaí, ar feadh bliana, faoi chruinneachán 
(dome), gar do bholcán seasc (barren volcano) in Haváí. Tá siad scoite amach 
ó dhaoine eile (in isolation). Níl aer úr, bia úr ná príobháideachas acu!

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna: 1: AN FHRAINC, 3: CEANADA, 4: AN IORUA, 

5: AN tSUALAINN, 6: AN BHEILG Anuas 2: AN DANMHAIRG. 
Na tíortha eile: an tSeapáin, an Rúis, an Bhrasaíl,

 an Ghearmáin, an Iodáil, an Spáinn

MÓTAR

Cupán Pionna scoilte

Luamhán

Téip

Cárta

Meaisíní Marsacha
Tá Curiosity, carr spáis NASA, ar Mhars le 3 bliana anuas anois. Is dócha 

go bhfuil thart ar 10 km taistil déanta aige. Láinseáladh é mí Lúnasa 
2012. Is carr spáis róbatach é agus tá sé chomh mór le carr (thart ar 3 

mhéadar ar fad, thart ar 2.7 méadar ar leithead, agus thart ar 2.2 méadar 
ar airde). Tomhais na faid seo i do sheomra ranga nó sa chlós agus 

féach cé chomh mór is ata sé. Tá Curiosity ábalta druileáil níos mó ná 6 
cm síos i gcarraig agus an t-ábhar púdrach (powdered) a bhaint amach. 

Déanann eolaithe tástáil ar an ábhar seo. 
Dear agus déan do charr róbait féin.

Dear agus déan do 
charr spáis féin

Sna pictiúir, feicfi dh tú bealach amháin chun samhail de charr spáis róbatach 
a dhéanamh. Ach b’fhéidir go bhfuil smaointe eile agatsa a oibreoidh freisin. 
Úsáid luamhán (lever) chun an scúp a bhogadh suas síos.  An féidir leat  rud 
éigin, siúcra nó salann mar shampla, a phiocadh suas leis an scúp? 

Bunábhair: 
Cárta righin 
• Cupán páipéir, plaisteach nó polaistiréine (polystyrene)
• Pionnaí scoilte (split)
• Seilitéip
• Soip óil agus spóil mar rothaí 
• Siosúr
• Stáplóir (más mian leat)

Treoracha: 
1. Faigh eolas ar Curiosity. Cén cruth atá air? Cé mhéad roth atá air?
2.  Pleanáil conas a dhéanfaidh tú do charr spáis féin. 
 An gcuirfi dh tú rothaí air? Conas a chuirfi dh tú an scúp suas síos? 
3.  Déan do shamhail de Curiosity. Bí an-chúramach má tá stáplóir 
 in úsáid agat.
4.  Tástáil do shamhail. An féidir leis aon rud a phiocadh suas? 
 Dá mbeifeá á dhéanamh arís, an athrófá aon rud?

Is dócha gur eol duit cén 
meáchan atá ionat. An eol 
duit go bhfuil an meáchan 
sin ionat toisc go bhfuil 
fórsa speisialta do do 
tharraingt i dtreo lár an 
domhain?
 Is é an Domhantarraingt 
(gravity) an fórsa seo. 
Tá domhantarraingt ar 
Mhars freisin ach níl sí 
chomh láidir ansin. 
Níl sí ach aon trian (1/3) 
chomh láidir leis an 
domhantarraingt anseo. 
Sa chéad ghníomhaíocht 
eile, oibrigh amach 
go neasach 
(approximately) an 
meáchan a bheadh 
ionat ar Mhars. 

Meáchan ar Mhars

Gaineamhlach Atacama 
Baineann NASA úsáid as Gaineamhlach Atacama chun róbait agus 
meaisíní eile a thástáil sula gcuireann siad iad amach go Mars. Tá 
an gaineamhlach seo sa tSile agus tá sé ar cheann de na háiteanna 
is tirime ar domhan. Tá sé chomh tirim carraigeach sin go ndéanann 
eolaithe comparáid idir é agus 
dromchla Mhars. In áiteanna 
ní bhíonn ann ach 1 mm báistí 
gach bliain. Níl cónaí ar mhórán 
rudaí ann, ach creid nó ná 
creid, fásann roinnt plandaí 
ann mar tá uisce sa cheo (fog) 
a shéideann isteach ón Aigéan 
Ciúin (Pacifi c), atá gar dó.

Bunábhair:
• Meá (weighing scales)
• Peann luaidhe agus páipéar chun do mheáchan a oibriú amach.

Treoracha:
1. Faigh amach cén meáchan atá ionat.
2. Scríobh síos é agus roinn é ar a trí.
3. Seo beagnach do mheáchan ar Mhars.

Dúshlán breise:
Tá an domhantarraingt ar Mhars cothrom le thart ar 38% den 
domhantarraingt anseo. An féidir leat an uimhir seo a úsáid chun 
tuairim níos cruinne de do mheáchan ar Mhars a fháil?

Faigh amach cén meáchan a bheadh ionat ar na pláinéid 
eile inár ngrianchóras

CIPÍN LÍREACÁIN 

CRIÁIN

SEILITÉIP

1.5V

PIONNA

CADHNRA
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MÓTAR

CUPÁN PÁIPÉIR

SREANGA
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Ionad Oideachas Eolaíochta

Tosaíonn Seachtain na 
nInnealtóirí (engineers) 
an Domhnach seo 
chugainn. Beidh 
imeachtaí ar siúl ar fud 
na tíre agus déanfaidh 
siad ceiliúradh ar obair 
innealtóirí. Tá innealtóirí 
ag airgeadh (inventing), 
ag dearadh, agus ag 
tógáil (building), le 
fada an lá. Ach bíonn 
innealtóirí ag plé 
le rudaí eile freisin, 
seachas droichid agus 
bóithre agus foirgnimh. 
Ar imir tú cluiche 
ríomhaireachta riamh? 
Bhuel, dhear innealtóirí 
an cluiche agus na 

grafaicí. Dhear innealtóirí 
na fóin chliste. Chun dul 
ag taiscéaladh amach 
sa spás, braithimid 
ar innealtóirí chun 
spásárthaí a dhearadh 
dúinn. Má tharlaíonn sé 
riamh go mbeidh daoine 
in ann maireachtáil ar 
phláinéid eile, beidh 
ar innealtóirí áiteanna 
cónaithe a dhearadh 
dóibh. 

Ar chuala tú trácht ar 
an Stáisiún Idirnáisúnta 
Spáis (an SIS - ISS 
an t-ainm atá air 
sa Bhéarla)? Dhear 
innealtóirí é. Is ceann 
de na tionscnaimh 

thógála ba chasta 
(complicated) riamh 
é. Bhí 16 thír (S.A.M., 
Ceanada, an Eilvéis, an 
Ísiltír agus an Ríocht 
Aontaithe san áireamh) 
ag obair le chéile chun 
é a thógáil. Is é an 
struchtúr is mó a chuir 
daoine riamh isteach sa 
spás é. Láinseáladh é 
in 1998. Tá sé chomh 
mór le páirc peile agus 
tá meáchan 450 tonna 
ann. Déanann sé fi thisiú 
(orbit) ar an domhan seo 
beagnach 16 uaire in 
aghaidh an lae. Is é an 
tríú rud is gile sa spéir é. 
Tá sé éasca é a fheiceáil 

más eol duit cá háit agus 
cathain é a lorg. Tá nasc 
chuig an eolas sin ar an 
leathanach cúil d’Eureka.  

Níos faide amach sa 
spás, tá súil ag eolaithe 
go gcuirfi dh siad daoine 
chuig an ngealach faoin 
mbliain 2025. Tógfaidh 
innealtóirí na háiteanna 
cónaithe do na daoine 
seo. Tá plean amháin 
acu go n-úsáidfi dh 
siad deannach gealaí 
(moondust) agus 
priontáil 3T chun 
sráidbhaile gealaí (lunar) 
a thógáil. Tá siad ag súil 
freisin foirnéis ghréine 
(solar furnace) a úsáid 

chun brící de dheannach 
gealaí a bhácáil. Tá 
pleananna ag tíortha 
áirithe (an tSeapáin, 
an India agus an Rúis 
san áireamh) misin 
róbatacha a sheoladh 
chuig an ngealach 
freisin.

Tá róbait ag 
taiscéaladh ar Mhars 
le breis agus 40 bliain. 
Go dtí seo, is ar an 
dromchla (surface) a bhí 
formhór na misean ag 
díriú (concentrating), ach 
beidh siad ag scrúdú 
an chuid inmheánach 
de Mhars i gceann 
cúpla bliain. Má bhíonn 

torthaí maithe ar na 
scrúduithe sin, tá súil ag 
NASA daoine a sheoladh 
go Mars sna 2030idí. 
Chomh maith leis sin, 
tá súil ag NASA misean 
róbatach a sheoladh 
chun astaróideach 
(asteroid) a ghabháil 
(capture) agus a atreorú 
(redirect) chun an 
ghealach a fhithisiú! 
Baileoidh spásairí 
(astronauts) ábhar ón 
astaróideach seo agus 
tabharfaidh siad ar ais ar 
domhan é.    

Lean ort ag léamh faoi 
na pláinéid agus faoin 
todhchaí sa spás.

Engineers week 
Seachtain na nInnealtóirí

Breis eolais
Tá an SIS cosúil le saotharlann ollmhór sa spás. Bíonn cúigear nó seisear 
spásairí ina gcónaí air le chéile. Tá sé cosúil le heitleán a ghluaiseann ar 
luas an-tapa, ach tá sé i bhfad níos airde agus gluaiseann sé na mílte 
ciliméadar san uair níos tapúla. Cabhróidh an suíomh gréasáin seo leat é 
a aithint sa spéir http://spotthestation.nasa.gov/sightings/.
Tá breis eolais ar Mhars ag 
http://solarsystem.nasa.gov/planets/mars 
 

Innealtóirí Éireannacha
Is iomaí innealtóir cáiliúil a tháinig as Éirinn agus anois, tá innealtóirí 
na hÉireann gafa le tionscnaimh spáis freisin. Thóg innealtóirí 
Éireannacha fearas a bhí in úsáid i Misean Rosetta, mar shampla. 
Sheol Misean Rosetta tóireadóir go cóiméad agus thuirling sé ar an 
gcóiméad.  Bhí Gníomhaireacht Spáis na hEorpa ag tógáil satailíte 
agus bhí baint ag innealtóirí Éireannacha léi. Tá sé an-chostasach 
roicéid a lainseáil isteach sa spás. Tá innealtóirí roicéid i nGaillimh 
ag obair ar ábhair (materials) nua a fhorbairt (develop) a bheadh 
níos saoire. 
I measc na n-innealtóirí cáiliúla Éireannacha bhí:

• Henry George "Harry" Ferguson (4 Samhain 1884 – 25 Deireadh 
Fómhair 1960) – bhí baint aige le tarracóirí nua-aimseartha 
talmhaíochta (agricultural) a fhorbairt. 

• John Philip Holland (24 Feabhra 1841 – 12 Lúnasa 1914) – 
d’fhorbair sé ceann de na fomhuireáin ba luaithe (earliest) a 
d’úsáid Cabhlach (Navy) S.A.M.  

• William Dargan (28 Feabhra 1799 – 7 Feabhra 1867) – dhear sé 
agus thóg sé an chéad líne iarnróid (ó Bhaile Átha Cliath go Dún 
Laoghaire) in 1833. San iomlán, thóg sé níos mó ná 1,300 km 
iarnróid go bailte tábhachtacha in Éirinn.

Bhí 16 thír ag obair le chéile chun an Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis 
a thógáil, S.A.M., an Eilvéis, an Ísiltír agus an Ríocht Aontaithe san 
áireamh. Tá ainm 6 thír sa chrosfhocal seo. Tugann an leid ainm 
phríomhchathair na dtíortha sin. Ansin, faigh amach agus scríobh síos 
ainm na 6 thír eile.

Crosfhocal – An Stáisiún 
Idirnáisiúnta Spáis 

Trasna
1. Páras 2, 7
3. Ottawa 7
4. Oslo 2, 5
5. Stócólm 2, 9
6. An Bhruiséil 2, 6

Anuas
2. Cóbanhávan 2, 9

Na tíortha eile: _________ ,  _________ ,  _________ ,   

            _________  , _________  ,  _________ 


