
Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

An mhí seo caite, díreach roimh 
Lá Fhéile Pádraig, bhí scéal sna 
meáin chumarsáide (media) gur 
aimsigh eolaithe foinse (source) 
ola 50 km amach ó chósta thiar 
Chorcaí. Dea-scéal is ea é seo mar 
go n-úsáidimid a lán ola gach uile 
lá. Úsáidimid ola chun leictreachas a 
ghiniúint (generate), i gcúrsaí iompair 
(transport)	agus	ina	lán	bealaí	eile.	Go	
dtí seo, bhí orainn ola a cheannach 
ó thíortha eile. Tá súil ag daoine go 
sábhálfaidh an fhoinse ola seo a lán 
airgid ar Éirinn.

Tá ola cosúil le gual, móin, agus 
gás, is breosla iontaise (fossil fuel) 
é. Caithfimid breoslaí iontaise a dhó 
chun fuinneamh a fháil astu. Ach 
 tá fadhb ann, cuireann breoslaí 
iontaise deatach, múch (fumes)  
agus gáis dhainséaracha amach  
san aer agus iad á ndó. Tugaimid  
dé-ocsaíd charbóin (carbon dioxide) 
mar ainm ar cheann amháin de na 
gáis seo. Tá an iomarca dé-ocsaíde 
carbóin san atmaisféar agus seans 
maith go bhfuil baint aige seo le 
téamh domhanda (global warming). 

Ciallaíonn sé seo go mbeidh teocht 
(temperature) an domhain ag ardú 
agus d'fhéadfadh sé an-dochar a 
dhéanamh don domhan san am atá 
le teacht.

Chomh maith leis sin, tá na 
breoslaí iontaise ag éirí gann (scarce). 
Tugaimid foinsí neamh-in-athnuaite 
fuinnimh (non-renewable sources 
of energy) mar ainm orthu, mar nuair 
a ídeoimid (use up) iad, ní féidir linn 
iad a athnuachan (renew), go ceann 
na milliúin bliain ar aon nós. Tá ola 
ag éirí gann cheana féin - mar sin, tá 

eolaithe ag lorg foinsí eile fuinnimh. 
Tá an-suim ag eolaithe sna foinsí 

nach ndéanfaidh truailliú ar an 
domhan agus nach n-ardóidh teocht 
an domhain. Chomh maith leis sin, tá 
siad ag féachaint ar fhoinsí fuinnimh 
nach n-ídeoidh. Tugaimid foinsí in-
athnuaite (renewable sources) mar 
ainm ar na foinsí seo. San eagrán 
seo d'Eureka, féachfaimid ar fhoinsí 
fuinnimh den sórt seo, mar shampla, 
fuinneamh na gaoithe, fuinneamh 
tonnta, fuinneamh ó uisce agus 
fuinneamh gréine.

Energy is everywhere 

Fuinneamh go forleathan
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Ola in úsáid  
Dear agus déan 
tuirbín gaoithe

Fuinneamh gaoithe

Léigh tú ar an gcéad leathanach go n-úsáidimid ola chun leictreachas a 
ghiniúint agus i gcúrsaí iompair. Úsáidimid ola chun a lán rudaí eile a dhéanamh 
freisin.  Féach ar an liosta thíos. Cuir tic le haon rud a dhéanaimid as ola.  

Tá na freagraí ar leathanach 3.
Smaoinigh air seo:
Féach	ar	na	rudaí	ar	chuir	tú	tic	leo.	Mura	mbeadh	ola	le	fáil,	an	bhféadfá	iad	
a dhéanamh as ábhar eile?  Nó an bhféadfá maireachtáil gan iad?

leacht níocháin boinn criáin balúin fiacla bréige
guma bolgóideach plaisteach seampú taos fiacla iallacha bróg

spéaclaí gréine riteoga cíora cumhráin málaí bruscair

bróga liathróidí peile péint tí gallúnach DVDanna

Cruthaíonn tuirbín (turbine) an fuinneamh chun leictreachas a ghiniúint 
agus é ag casadh. Casann an tuirbín gineadóir (generator); maighnéad 
ollmhór agus corna sreinge (coil of wire) is ea gineadóir. Déanann an 
gineadóir	leictreachas	as	an	bhfuinneamh	a	thagann	ón	tuirbín.	Gluaiseann	
an leictreachas amach as an ngineadóir go dtí claochladán (transformer), 
ansin iompraíonn cáblaí an leictreachas cibé áit ina bhfuil an leictreachas ag 
teastáil. Tá cáblaí faoi thalamh agus iompraíonn siad an leictreachas chuig 
tithe agus ansin ar fud na dtithe go dtí na soicéid ar na ballaí.  
Mar	sin	de,	chun	leictreachas	a	ghiniúint,	is	gá	na	tuirbíní	a	chasadh	ar	dtús.	
Casann gal na tuirbíní. Cruthaíonn breoslaí iontaise (m.sh. ola) teas agus iad á 
ndó sna stáisiúin chumhachta. Cuireann an teas sin uisce ag fi uchadh, rud a 
chruthaíonn gal.
Cad iad na bealaí eile atá faoi scrúdú ag eolaithe chun tuirbíní a chasadh 
agus leictreachas a ghiniúint?

Freagraí ar cheisteanna na seachtaine seo caite:
1 = 5 cent. 
2 = 2 euro. 
3 = 10 cent. 
4 = 50 cent. 

5 = 2 cent.
6 = 20 cent. 
7 = 1 cent. 
8 = 1 euro.

1 2 3

Bunábhair:
•	 Cairtchlár	nó	páipéar	righin
•	 Soip	óil
•	 Bioráin
•	 Marla	nó	‘blu-tac’	chun	barr	an	bhioráin	a	chlúdach
•	 Siosúr

AIRE: Bí an-chúramach leis na bioráin. Iarr ar dhuine fásta cabhrú leat.

Treoracha:
1.		 Marcáil	píosa	páipéir	mar	atá	sa	chéad	léaráid.
2.		 Gearr	go	pointe	leath	bealaigh	ar	na	línte.
3.  Fill an páipéar ó na poncanna go dtí an lár.
4.  Coimeád fi llteacha (folds) an pháipéir san áit cheart le biorán. Ceangail an 

páipéar fi llte le sop óil.
5.		 Clúdaigh	barr	an	bhioráin	le	marla	nó	‘blu-tac’.
6.		 Bí	cinnte	nach	bhfuil	aon	bhac	ar	na	‘seolta’.

Dúshláin Bhreise:
Dá mbeadh níos mó ná 4 sheol agat, an oibreodh do mhuileann gaoithe níos 
fearr? Dear imscrúdú le fáil amach. An fearr a oibríonn muileann gaoithe atá 
mór ná muileann gaoithe atá beag?

Pléigh:
Tá imní ar roinnt daoine go n-eitleoidh éin isteach i dtuirbín gaoithe agus go 
ngortóidh an tuirbín iad nó go maróidh sé iad. Deir daoine eile gur gránna iad 
tuirbíní gaoithe agus go milleann siad an tírdhreach (landscape). Eagraigh 
díospóireacht le do chairde agus pléigh na tuairimí seo.

Is ceann de na tíortha is gaofaire san Eoraip 
í Éire. Dá bhrí sin, is maith an smaoineamh 
é an ghaoth a chur ag obair dúinn. Is féidir 
leictreachas a ghiniúint ó thuirbíní gaoithe 
mar	atá	le	feiceáil	sa	phictiúr.	Má	tá	a	lán	
tuirbíní le chéile, deirimid go bhfuil feirm 

ghaoithe san áit.
De ghnáth, bíonn 3 lann (blade) ar thuirbín 

gaoithe agus bíonn siad i gcónaí ag tabhairt 
aghaidh ar (facing into) an ngaoth. Casann 

siad timpeall de réir mar a shéideann an 
ghaoth trí na lanna. Tá gineadóir taobh istigh 

den tuirbín agus déanann sé leictreachas 
d’fhuinneamh na gaoithe. Ansin iompraíonn 

cáblaí an leictreachas chuig na tithe agus na 
scoileanna. 

Leictreachas 
a ghiniúint



Scátháin shuimiúla
Is an-réidh (very smooth) iad scátháin phlaisteacha agus scátháin 

ghloine. Is frithchaiteoirí (reflectors) maithe iad. 

Freagraí ar an gCrosfhocal
Cathair na todhchaí

Freagraí ar Ola in úsáid 
Déanaimid na rudaí ar fad as ola.

Is foinse glan cumhachta í cumhacht na gréine. Téann (warms) an ghrian 
gach rud ar domhan. Bailíonn painéil ghréine (solar panels) an teas ón 
ngrian. Is féidir an teas seo a úsáid chun seomraí a théamh agus chun uisce 
te a chur ar fáil. Bíonn na painéil ar dhíon nó ar thaobh an tí go hiondúil. Is 
féidir stíleanna éagsúla painéal a fháil, ach is bosca dubh é painéal gréine 
agus tá gloine ar a bharr, agus píopaí taobh istigh de. Bíonn uisce ag rith trí na 
píopaí agus éiríonn an t-uisce te ón ngrian. Cén fáth a mbíonn dath dubh ar 
an mbosca? Cabhróidh an chéad ghníomhaíocht eile leat fáil amach.
Bunábhair:
•	 Dhá	bhosca	(déanta	as	plaisteach	nó	scragall	stáin)
•	 Scannán	cumhdaithe	(clingfilm)
•	 Uisce
•	 Teirmiméadar
•	 Péint	dhubh	nó	marcóirí	dubha
Treoracha:
1.  Dathaigh nó péinteáil an chuid taobh istigh de bhosca amháin sa chaoi 

go bhfuil sé ar fad dubh.
2.  Cuir beagán uisce sa dá bhosca.
3. Bain úsáid as an teirmiméadar chun teocht an uisce sa dá bhosca a 

thomhas.
4.  Taifead an teocht.
5.  Cuir scannán cumhdaithe ar an dá bhosca. Fág iad in áit ghrianmhar.
6.  Tuar: An t-uisce i mbosca amháin an éireoidh sé níos teo, níos tapúla ná 

an t-uisce sa bhosca eile?
7.  Tar éis cúpla uair an chloig, tomhais teocht an uisce arís.
8.  An raibh an ceart agat?
Smaoinigh Air Seo:
Conas a chinnteoidh tú go bhfuil an tástáil cothrom? (Leid: Ar thomhais tú 
teocht an uisce sa dá bhosca ag an am céanna?)

Tá cathair á tógáil sa ghaineamhlach in Abu Dhabi (féach ar d’atlas 
chun	fáil	amach	cá	bhfuil	an	tír	seo).	Masdar	is	ainm	don	chathair.	Ní	
úsáidfidh sí ach fuinneamh na gréine agus foinsí in-athnuaite eile, 
an	ghaoth	ina	measc.	I	Masdar,	tá	cosc	ar	ghnáthcharranna,	mar	atá	
againne. Ina n-áit, tá carranna leictreacha acu agus níl aon tiománaí 
iontu! Tá caint ann ar charranna maighnéadacha a úsáid freisin!
Tá painéil ghréine agus 
scátháin in úsáid chun 
uisce a théamh sa chathair.  
Frithchaitheann na scátháin 
solas na gréine go dtí áit 
ina bhfuil uisce le téamh.  
Bain triail as solas a 
fhrithchaitheamh ag úsáid 
tóirse agus scáthán

Tá an ghrian
ag taitneamh 

Is fearr an ghníomhaíocht seo a dhéanamh i gcuid de sheomra 
nach bhfuil mórán solais ann. 

Bunábhair:
•	 Scáthán
•	 Tóirse	(an	ghrian)	
•	 Cupán	uisce	(umar	uisce	le	téamh)
Aire: Ná húsáid scátháin chun solas na gréine a fhrithchaitheamh

Treoracha:
1.  Las an tóirse. Cuir ar an mbord é.
2.  Breathnaigh – cá n-imíonn an léas (beam) solais?
3.  Ná bog an tóirse – úsáid an scáthán chun an léas a fhrithchaitheamh 

ar an tsíleáil.
4.  Úsáid scáthán eile chun an léas seo a fhrithchaitheamh ar an gcupán 

uisce
Pléigh:
An gceapann tú go bhféadfadh eolaithe scátháin a úsáid mar fhoinse glan 
fuinnimh?

Trasna 
2. HIDRIGIN
8. BREOSLA
9. DVDANNA
10. LEICTREACHAS

Síos
1. FEIRM GHAOITHE
3. BITHMHAIS
4. FOINSE THE
5. FAOILEOIR
6. ADHMAD
7. MAGMA



Ní smaoinímid rómhinic ar leictreachas agus ar fhuinneamh - 
glacaimid leis go mbeidh siad againn.  Cé mhéad uair a d’úsáid tú 
leictreachas ó d’éirigh tú ar maidin?  Cé mhéad rud i do theach a 
úsáideann leictreachas?  An eol duit go maireann leath de dhaonra 
(population) an domhain gan leictreachas i láthair na huaire?  Níl 
teas, fuarú ná solas leictreach ag na billiúin duine. 

Foinse the, foinse fuinnimh

Fíricí FóntaFuinneamh fós le 
teacht

Tá cónaí ar a lán daoine in aice le bolcáin (volcanoes). Ar smaoinigh tú 
riamh cén fáth a bhfuil cónaí orthu in áiteanna dainséaracha mar sin? 
Bhuel, fáth amháin ná go mbíonn foinsí teo (hot springs) go minic in 
aice le bolcáin. San Íoslainn, is maith leis na daoine iad mar áiteanna 
folctha, ach is foinse thábhachtach fuinnimh iad freisin. I Reykjavik, 
príomhchathair na hÍoslainne, úsáideann muintir na cathrach uisce te ó 
na foinsí seo chun formhór na bhfoirgneamh a théamh.  Tá muintir na 
Seapáine ag fiosrú foinsí uisce the mar fhoinse fuinnimh freisin.  Faigh 
amach an bhfuil foinsí teo againn in Éirinn!

•	 Gach	re	(alternate)	bliain,	bíonn	rás	ar	siúl	san	Astráil	do	charranna	a	
úsáideann cumhacht na gréine. Tiomáineann siad níos mó ná 3,021 
km. Sa bhliain 2011, bhí meánluas (average speed) 91.54 km/u ag 
an mbuaiteoir.

•	 Mí	Iúil	2010,	d’eitil	eitleán	ollmhór,	a	bhí	cosúil	le	faoileoir	(glider),	
ar feadh 26 uair an chloig i rith na hoíche, ar fhuinneamh gréine a 
stóráil an t-eitleán i rith an lae.  Ba é an turas ab fhaide agus ab airde 
i stair eitlíocht gréine (solar aviation) riamh é. 

•	 Go	domhain	faoin	talamh,	téann	(heats)	magma (carraig the leáite) 
an t-uisce. In áiteanna ar domhan, is féidir tobair a thochailt (dig) 
agus an t-uisce téite nó an gal a phumpáil amach. Is féidir an t-uisce 
te seo a úsáid mar theas nó chun leictreachas a ghiniúint.

•	 Tá	bithmhais (biomass) (m.sh. adhmad) in úsáid ag daoine leis na 
mílte bliain mar fhoinse fuinnimh. Is dócha gur dhóigh na chéad 
daoine adhmad chun iad féin a théamh nó chun cócaireacht 
a dhéanamh. Ba é adhmad an fhoinse fuinnimh ba choitianta 
(common) ar domhan go dtí lár na 1800idí. 

•	 Tá	súil	ag	eolaithe	léasair a úsáid mar fhoinse fuinnimh san am atá 
le teacht.  Díreoidh siad na léasair ar mhillíní hidrigine (hydrogen 
pellets).  Ansin comhleáfaidh (fuse) sin an hidrigin agus ginfidh 
(generate) sí leictreachas. Tá neart hidrigine ar fáil, mar go bhfuil 
hidrigin	agus	ocsaigin	in	uisce	(H2O).	Má	éiríonn	leis	an	turgnamh	
seo, beidh dóthain fuinnimh ann do gach duine. 

Trasna 
2. Tá _______ agus ocsaigin in uisce. (8) 

8. Is _______ iontaise é ola. (7) 

9. Úsáidimid ola chun na dioscaí plaisteacha seo a dhéanamh. (7) 

10. Úsáidimid ola chun _______ a ghiniúint (12) 

Síos
1. Gineann áit mar seo leictreachas ón ngaoth. (5, 8) 

3. Tá _______ in úsáid ag daoine leis na mílte bliain mar fhoinse fuinnimh.(9) 

4. Is maith le muintir na hÍoslainne folcadh inti. (6,3) 

5. D’úsáid _______ fuinneamh gréine chun eitilt i rith na hoíche. (9) 

6. Ba é _______ an fhoinse fuinnimh ba choitianta go dtí lár na 1800idí.(6) 

7. Carraig the leáite. (5) 

Crosfhocal
1

2

3

4

5 6 7

8 9

10

Across
2. Tá _______ agus ocsaigin in uisce. (8) 
8. Is ______ iontaise é ola. (7) 
9. Úsáidimid ola chun na dioscaí plaisteacha seo 

a dhéanamh. (7) 
10. Úsáidimid ola chun _______________  a 

ghiniúint (12) 

Down
1. Gineann áit mar seo leictreachas ón ngaoth. (5, 

8) 
3. Tá _____________________  in úsáid ag 

daoine leis na mílte bliain mar fhoinse fuinnimh.
(9) 

4. Is maith le muintir na hÍoslainne folcadh inti. 
(6,3) 

5. D’úsáid _____ fuinneamh gréine chun eitilt i rith 
na hoíche. (9) 

6. Ba é _________ an foinse fuinnimh ba 
choitianta go dtí lár na 1800idí.(6) 

7. Carraig the leáite. (5) 
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