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Ionad Oideachas Eolaíochta

Comórtas

Treoracha:
Smaoinigh ar fhadhb laethúil a bheifeá in ann a réiteach go heolaíoch. 
Anois úsáid do chuid samhlaíochta chun aireagán (invention) a 
dhearadh a réiteodh an fhadhb seo. Ní gá duit an t-aireagán a 
dhéanamh. Ní theastaíonn uainn ach do chuid dearthaí agus smaointe 
cruthaíocha a fheiceáil. 
Chun cur isteach ar an gcomórtas:
Tarraing pictiúr nó plean de d’aireagán.  Scríobh 3 nó 4 abairt faoin 
bhfadhb a réiteoidh sé agus faoin gcaoi ina n-oibreoidh sé.
Seol d’iarratas chuig:
Eureka - Cómórtas Sheachtain na hEolaíochta, Irish Independent
Roinn na Scoileanna, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1.
Bí cinnte go n-insíonn tú dúinn cén rang ina bhfuil tú agus go dtugann 
tú ainm agus seoladh na scoile dúinn.
Caithfidh na hiontrálacha bheith istigh faoin Luan, 23 Samhain 2015.
Cuirfimid scéal tríd an bpost chuig an mbuaiteoir agus foilseoimid cur 
síos ar an aireagán a bhuann in eagrán d’Eureka amach anseo.

An mbeadh suim agat fearas 
eolaíochta a bhuachan do do rang? 
Seo seans duit. Is é Shaw Scientific an 
príomhchomhlacht a chuireann fearas 
oideachas eolaíochta ar fáil. Tá siad ag 
tairiscint dearbhán ?150 mar dhuais 
sa chomórtas seo. D’fhéadfá fearas 
iontach a cheannach le dearbhán Shaw. 

Bolgán cónaithe
Ar mhaith leat bheith i do chónaí i dteach 
cruinn? In áiteanna ar leith ar domhan, 
bíonn tithe cruinne ann. Thóg na hIonúitigh 
(Inuits) tithe cruinne leis na céadta bliain. 
Ioglú an t-ainm atá ar an sórt tí seo. 
Úsáideann tógálaithe níos lú ábhair ag 
tógáil teach cruinn, ach níos tábhachtaí 
arís, deir a lán eolaithe go mbeadh tithe cruinne, i gcruth sféir nó 
bolgáin, níos  sábháilte in áiteanna ina dtarlaíonn tornádónna, spéirlingí 
(hurricanes) nó creathanna talún.   Tá foirgnimh mhóra á dtógáil cheana 
féin i gcruth sféir. Is é Tionscadal Eden an teach gloine (greenhouse) is 
mó ar domhan. Tá sé i gCorn na Breataine (Cornwall) in iardheisceart 
Shasana. Cnuasach (collection) de chruinneacháin (domes) nó sféir ar 
nós bolgán is ea an foirgneamh seo. Tá plandaí trópaiceacha i gceann 
de na cruinneacháin – tá an cruinneachán chomh hard le 11 bhus dhá 
stór agus chomh fada le 24 bus.  Nuair a théann tú isteach i gceann de 
na cruinneacháin eile, cheapfá go raibh tú ar an Meánmhuir. I gcathair 
Rotterdam thóg daoine bolgáin ollmhóra freisin atá in úsáid d’ócáidí 
agus d’imeachtaí poiblí. Tá na bolgáin ar snámh sa chuan agus tá 
siad os cionn 12 mhéadar ar airde agus chomh mór le ceithre chúirt 
leadóige. Deir eolaithe go mbeadh foirgnimh mar seo an-úsáideach i 
gcás go mbeadh leibhéil na bhfarraigí ag ardú. 

Fíricí Fónta
•	 Tá	fadhbanna	móra	ag	cathracha	áirithe	le	truailliú	

(pollution)	aeir,	Béising	mar	shampla.	Tá	eolaithe	ag	caint	ar	
bholgáin	phlaisteacha	móra	a	chur	ar	pháirceanna	cathrach	
chun cónaitheoirí (residents) a chosaint ar thoitcheo (smog) 
agus	chun	aer	úr	glan	a	thabhairt	dóibh.	Mhol	eolaithe	go	
gcuirfeadh	siad	bolgán	den	saghas	seo	in	New	Jersey	i	
S.A.M.	freisin	–	tá	milliún	duine	ina	gcónaí	agus	ag	obair	in	
New	Jersey.		Bheadh	an	bolgán	trí	huaire	níos	airde	ná	an	
Empire State Building agus 2.5 km ar leithead.

•	Tá	eolaithe	ag	caint	ar	áit	chónaithe	i	gcruth	bolgáin	a	
dhearadh	do	Mhars.	Tá	súil	acu	go	mbeidh	siad	in	ann	é	a	
phriontáil	amach	ar	an	bpláinéad	dearg!

•	 In	1922,	rinne	innealtóir	teach	saoire	as	páipéar	nuachta.	
Elis	Stenman	ab	ainm	dó	agus	tá	an	teach	(in	Rockport,	
S.A.M.)	fós	ina	sheasamh.	Ghliúáil	sé	na	páipéir	nuachta	le	
chéile	chun	leaca	(slabs)	móra	a	bhí	2.5	cm	ar	tiús	(thick)	
a	dhéanamh.	Rinne	sé	na	ballaí	leis	na	leaca	seo.	Rinne	sé	
an	troscán	as	páipéar	freisin	–	deasc,	cathaoireacha	agus	
pianó	san	áireamh.	

Bua na mBolgán
Tá an chéad ráiteas bréagach. Maidir leis an dá ráiteas eile, ní féidir 
a rá ón gcairt an ndéanann Glaine níos mó bolgán ná Loinnir nó an 

ndéanann Luisne bolgáin bheaga. Mar sin, sa dá chás seo, ba chóir go 
mbeadh tic sa bhosca ‘Ní féidir a rá’.



Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 12, Eagrán 8,   11 Samhain 2015

Gach bliain, i 
mí na Samhna, 
déanann Seachtain 
na hEolaíochta 
ceiliúradh ar cheithre 
ábhar: an eolaíocht, 
an teicneolaíocht, an 
innealtóireacht agus 
an mhatamaitic. STEM 
an teideal gairid atá 
ar na hábhair seo. Is é 
seo an 20ú lá breithe 
de Sheachtain na 
hEolaíochta freisin. Le 
fi che bliain anuas, a 
bhuíochas do (thanks 
to) STEM, tá athruithe 
móra ar an domhan 
- ar bhealaí éagsúla. 
Tá sé in am dúinn 

anois féachaint ar an 
todhchaí agus bheith 
ag smaoineamh 
ar na hathruithe a 
theastaíonn uainn. 
Seo cuireadh duit 
do thodhchaí a 
dhearadh – samhlaigh 
na hathruithe a 
dhéanfaidh an 
eolaíocht don domhan 
san fhiche bliain, 
sa chaoga bliain, 
sa chéad bliain atá 
romhainn.

Is mór an spórt é 
an saol a shamhlú 
sna blianta romhainn. 
Má tá feabhsuithe 
i gcúrsaí leighis, 

an gcuirfi dh siad 
deireadh le galair 
uafásacha? An 
mbeidh róbait 
chliste againn agus 
an ndéanfaidh siad 
an tsiopadóireacht 
agus an 
fholúsghlantóireacht? 
Nó an bhfaighimid 
ár gcuid bia as 
printéir 3T in áit dul 
ag siopadóireacht? 
An mbeidh carranna 
in ann iad féin a 
thiomáint agus an 
mbeidh siad níos 
sábháilte? An mbeidh 
daoine ina gcónaí 
ar Mhars nó ar an 

ngealach? An mbeifeá 
sásta na hathruithe 
uile seo a fheiceáil 
nó an dóigh leat go 
mbeadh fadhbanna ag 
baint leo?

Anseo in Eureka, 
bhíomar ag 
smaoineamh ar 
dhearadh sa todhchaí 
freisin, go háirithe ar 
dhearadh foirgneamh. 
Tá thart ar 7.3 billiún 
(7,300,000,000) 
duine ar an domhan 
faoi láthair. Faoin 
mbliain 2050, seans 
go mbeidh 3 bhilliún 
breise ann. Beidh 
áit chónaithe ag 

teastáil ó na daoine 
seo – beidh tithe agus 
árasáin nua le tógáil. 
Tá cruth cearnógach 
nó dronuilleogach 
ar fhormhór na 
bhfoirgneamh ar 
domhan agus is as 
coincréit atá siad 
déanta. Nuair a 
mheascann tógálaithe 
coincréit, téann 
a lán dé-ocsaíd 
charbóin isteach 
san atmaisféar. Agus 
is mar gheall ar an 
dé-ocsaíd charbóin 
uile san atmaisféar 
a tharlaíonn téamh 
domhanda.

An bhféadfaimis 
ábhair eile a úsáid 
chun foirgnimh a 
thógáil? In Eureka an 
tseachtain seo, beimid 
ag foghlaim faoi 
ábhair difriúla agus 
féachaimid freisin 
ar fhoirgnimh nach 
bhfuil cearnógach 
ná dronuilleogach.  
Agus chun Seachtain 
na hEolaíochta 
a cheiliúradh, tá 
comórtas againn duit 
ar an leathanach 
cúil ina bhfuil duais 
iontach ó	Shaw	
Scientifi c le buachan.

Design Your Future 

Dear an Todhchaí!



Arbh eol duit?
Thiar san 1940idí, rinne eolaithe tuar nach mbeadh gá ag an 
domhan le níos mó ná cúig ríomhaire riamh!

North	Star

 

Bolgáin Bhéising!
Is ábhar nua é ETFE, sórt plaistigh atá in úsáid cheana féin i bhfoirgnimh 
áirithe. Meán Fómhair seo caite, d’inis Eureka duit faoi Chraobhchomórtais 
Lúthchleasaíochta an Domhain a bhí ar siúl i mBéising. Tá a lán foirgneamh 
nua-aimseartha sa chathair sin, ach is é an tIonad Náisiúnta Uisce an ceann is 
suimiúla, is dócha. An Beijing Bubble Building an t-ainm a thugann daoine air. Tá 
an chuma air go ndearna na Sínigh é as 3000 cúisín atá lán le haer. Scaoileann 
na cúisíní isteach an solas agus coimeádann siad an teas istigh freisin. Tá ETFE 
cosúil le cumhdach bolgóideach (bubblewrap) ollmhór. Tá na cúisíní láidir go leor 
chun meáchan cairr a iompar. Má chuireann rud éigin poll i gcúisín, is féidir é a 
dheisiú go héasca. Go hiondúil, ní bhíonn na cúisíní thíos ar leibhéal na talún ar 
eagla go ngearrfaidh loitiméirí (vandals) iad le scian. 

Sféir

Má fhéachann tú ar fhormhór na bhfoirgneamh atá i do cheantar, seans 
maith go bhfuil siad cearnógach nó dronuilleogach. Bíonn a lán ábhair 
thógála i gceist leis na cruthanna sin. Deir eolaithe linn go mbeidh níos 
lú ábhair i bhfoirgnimh chruinne ná i bhfoirgnimh dhronuilleogacha chun 
an spás céanna a chruthú; beidh 15% - 20% níos lú ábhair i gceist 
- níos lú ábhair do bhallaí, d’urláir, don díon. Deir siad gur cruthanna 
an-tíosach (efficient) iad sféir. An maith an rud é tithe a thógáil i bhfoirm 
sféir – tithe cruinne – don todhchaí?
Ar smaoinigh tú riamh ar na sféir uile agus ar na cruthanna bolgáin atá 
i ngach áit thart orainn? Imrímid le sféir – le liathróidí cispheile agus le 
liathróidí sacair, le balúin agus le mirlíní. Ar ndóigh, is sféar é an domhan 
freisin! Cén fáth a bhfuil an cruth seo chomh coitianta (common) sin? 
B’fhéidir go bhfuil sé chomh coitianta toisc go bhfuil an cruth sféarúil ar 
an gcruth is foirfe (perfect) dá bhfuil ann. Déan roinnt de na cruthanna 
foirfe seo anois. 

Bolgáin a úsáid 

Bolgáin phlaisteacha atá lán le haer, nach bhfuil sé aisteach go bhfuil siad 
láidir go leor d’fhoirgnimh? Na bolgáin sin a shéideann tú mar spraoi, tá 
siad fíneálta sobhriste (fragile, easily breakable). Ach uaireanta, nuair a 
bhíonn bolgáin lán d’aer tá siad an-láidir. Mar shampla, is féidir cumhdach 
bolgóideach a úsáid chun rudaí sobhriste a chaomhnú (protect). Seans maith 
gur imir tú le cumhdach bolgóideach am éigin, ag pléascadh na mbolgán 
le do mhéara. Ach cé chomh láidir agus atá sé agus cé chomh maith agus 
atá sé chun rudaí sobhriste a chaomhnú? Déan an ghníomhaíocht seo agus 
feicfidh tú.

Bunábhair:
•  Clúdach litreach líonta le cumhdach bolgóideach
•  Clúdach litreach líonta le snáithíní (fibres) páipéir
•  Gnáthchlúdach litreach
•  3 bhlaosc uibhe fholmha
•  Meáchain m.sh. cóipleabhair / leabhair throma
Treoracha:
1.  Scrúdaigh na clúdaigh litreach go cúramach.
2.  Tuar cé acu is fearr a chaomhnóidh na blaoscanna uibhe.
3.  Cuir blaosc fholamh uibhe i ngach clúdach litreach.
4.  Cuir na meáchain chéanna ar bharr na gclúdach ar fad go dtí go 

mbriseann blaosc amháin.
5.  Cé acu blaosc is túisce (soonest) a bhris? Cén sórt clúdach litreach a 

mholfá do chara a bhí ag seoladh rud sobhriste tríd an bpost? 

Bloic thógála
B’fhéidir go mbeidh tóir ar (popular) ETFE mar ábhar tógála sa todhchaí. Tá 
ábhair thógála eile in úsáid le fada an lá. Tá brící agus clocha in úsáid leis na 
céadta bliain. Bhí tóir i gcónaí ar adhmad mar ábhar tógála. Ábhar eile atá 
á phlé anois ná páipéar athchúrsáilte. Má mheascaimid é le gaineamh 
nó le cré nó fiú le beagán stroighne (cement), is féidir bloic thógála  
an-úsáideach a dhéanamh as. Páipéarcréit (papercrete) an téarma a 
thugaimid air. Ach cibé (whatever) ábhar tógála a úsáidimid, dá laghad a 
úsáidimid is ea is fearr é.



The cockpit in Solar Impulse 2, where the pilots have to live for four or 
five days at a time, is tiny. They are not able to stand up or walk around 
and there is no heating. If they need to sleep they can recline the seat but 
they only get short periods of sleep. Usually they get 20 minute naps at a 
time - but only when the weather is clear. In 24 hours they would hardly 
get more than two or three hours of sleep. They can’t take a shower but 
use wet tissue to clean themselves. The cockpit seat has a hole in it and 
doubles as a toilet. 

Bua na mBolgán

Theastaigh ó Mhaidhc agus ó Mhollaí bolgáin a dhéanamh, bolgáin a 
mhairfeadh (last) i bhfad. Rinne siad suirbhé ar leachtanna níocháin 
éagsúla le fáil amach cé acu ab fhearr chun bolgáin fadmharthanacha 
(longlasting) a dhéanamh Féach ar chairt na dtorthaí.  Cuir tic le bosca 
amháin do gach ráiteas thíos.

Dúshlán	Breise
Déan imscrúdú ar leachtanna níocháin. Bí cinnte go ndéanfaidh tú 
tástáil chothrom agus taifead ar na torthaí.

Ó phictiúir chomh fada siar le 400 bliain ó shin, tá a fhios againn go 
raibh páistí ag imirt le bolgáin!  Seo oideas duit chun bolgáin iontacha a 
dhéanamh. Má fhágann tú an meascán thar oíche, seans go mbeidh sé 
níos fearr arís an chéad lá eile.

Bunábhair:
•  Uisce
•  Leacht níocháin 
•  Glicrín (glycerine) (más mian leat)
•  Cupán plaisteach nó polaistiréine
•  Ábhair le haghaidh na slaite bolgáin m.sh glantóirí píopa, sreanga 

(wires). (B’fhéidir go smaoineofá ar ábhair eile a bheadh oiriúnach.)  
Fill an tsreang thart ar rud éigin cosúil le feadán Smarties. Bheadh 
méid an fheadáin sin go maith. 

Déan do 
bholgáin féin

 Fíor Bréagach   Ní féidir a rá

Tá Criostal níos fearr ná Glaine.

Déanann Glaine níos mó bolgán ná Loinnir.

Déanann Luisne na bolgáin is lú.     □
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Treoracha:
1.  Líon an cupán leath bealaigh le huisce.
2.  Cuir braon den leacht níocháin 

ann. Measc iad.
3.  Tum do shlat bolgáin sa 

mheascán.
4.  An féidir leat bolgán a dhéanamh 

ar an tslat? An féidir leat é a chur 
ar foluain (floating) san aer?

5.  Cuir isteach breis leachta, braon 
ar bhraon. Comhair cé mhéad braon is gá a chur isteach chun bolgán 
a dhéanamh agus chun bolgán a chur ar foluain.

6.  Taifead na torthaí.
Dúshláin	bhreise
1. An ndéanann sé difríocht má chuireann tú glicrín leis an meascán? 

Dear imscrúdú	le fáil amach.
2. Tabhair dúshlán do do chairde – cé agaibh a shéidfidh an bolgán 

is mó? An ndéanann aon rud difríocht? An cruth atá ar an tslat? An 
fad ama a chaitheann tú ag séideadh? An chumhacht atá leis an 
séideadh?  Tuar.

AIRE.	Leacht	an-shleamhain	is	ea	an	meascán	seo.	Glan	suas	
láithreach	é	má	dhoirteann	tú	aon	chuid	de.	Ná	séid	bolgáin	in	aice	
le	súile	daoine.	Má	théann	an	meascán	isteach	i	do	chuid	súl,	nigh	
láithreach	iad	le	huisce	glan.


