
Uaireanta nuair a bhí daoine ag 
iarraidh fadhb a réiteach, d’airg 
siad réiteach nó tháinig siad ar 
eolas eolaíochta de thimpiste!  
Uaireanta eile, nuair a d’airg daoine 
rud, bhí siad ag iarraidh feabhas 
a chur ar rud eile. Rinne Galileo 
(1564 – 1642) machnamh ar an 
spás agus ar an gcuma atá air, cé 
nach raibh seans dá laghad aige 
cuairt a thabhairt air. Chabhraigh a 
chuid samhlaíochta agus a chuid 
cruthaíochta (creativity) leis feabhas 
a chur ar chruth teileascóip. Mar 

gheall ar an teileascóp sin, bhí sé in 
ann ceithre ghealach a fheiceáil thart 
ar Iúpatar. Fuair sé eolas nua eile 
faoinár gcruinne freisin. 

Uaireanta, spreag fadhbanna ina 
saol féin na hairgeoirí. Níor chaith 
Thomas Edison (1847 – 1931) 
ach cúpla mí ar scoil agus bhí 
sé beagnach bodhar ó bhí sé ina 
dhéagóir. Bhí máthair agus bean 
chéile Alexander Graham Bell bodhar 
freisin – d’airg Bell an teileafón. 
Louis Braille a d’airg an córas Braille, 
bhí sé dall ó aois a thrí bliana. Ach 

bhí na daoine seo uile fiosrach agus 
níor éirigh siad as ceisteanna a chur 
agus a chíoradh (scrutinise). 

Ní i gcónaí a ghlacann daoine go 
fonnmhar le haireagáin ar dtús. Is 
sampla maith é an fón póca. Bhí 
na chéad fhóin phóca le feiceáil 
i Meiriceá níos mó ná 30 bliain ó 
shin. Bhí beagnach 1 kg meáchain 
i ngach ceann díobh agus bhí 
siad an-mhór agus an-daor. Rinne 
eolaithe athruithe ar na fóin phóca, 
agus inniu, tá fóin phóca againn atá 
saor, éadrom, tarraingteach, agus de 

ghnáth, bíonn sé éasca iad a úsáid.  
Ní gá duit bheith i do dhuine 

fásta le bheith i d’airgeoir.  Cúpla 
seachtain ó shin, bhí scéal ar an 
nuacht faoi bhuachaill darb ainm 
Nick d’Aloisio. D’airg sé ‘aip’ nuair 
a bhí sé 15 bliana d’aois.  Is gá 
a lán eolais a bheith ag duine ar 
mhata agus ar eolaíocht chun aip 
a airgeadh ach ní gá d’aireagáin 
bheith an-chasta.  

San eagrán seo d’Eureka, beidh 
seans agat a fháil amach faoi 
aireagáin choitianta atá thart ort.

Problem solving 

Fadhb le réiteach agat?
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Is páiste mé. Is 
airgeoir mé!

An eol duit?

Dear agus déan 
do reoiteoga Féin

Is aireagán an-simplí, an-saor í reoiteog ar mhaide. D’airg Frank Epperson 
an reoiteog níos mó ná céad bliain ó shin. Bhí Frank aon bhliain déag 
d’aois ag an am.
D’fhág sé deoch amuigh ar an bpóirse oíche amháin. Bhí maide sa 
deoch chun é a shuaitheadh (stir). An oíche sin, d’éirigh sé an-fhuar 
agus thosaigh gach rud ag reo, deoch Frank san áireamh. An mhaidin 
dár gcionn, tharraing sé an meall reoite as an gcupán agus bhlais sé de. 
Thaitin an blas leis. Shíl sé go mbeadh sé ábalta deochanna reoite ar 
mhaidí a dhíol. Tugann Meiriceánaigh an t-ainm ‘Popsicles’ orthu agus 
ceannaíonn siad billiún Popsicle gach bliain.

I Meiriceá sa bhliain 1994 nuair a bhí Kathryn Gregory 10 mbliana d’aois, 
d’airg sí Wristies. Bhí sí amuigh ag imirt sa sneachta agus bhí caol a lámh 
fuar fl iuch mar bhí an sneachta ag dul suas muinchillí a cóta. D’airg sí 
lámhainní gan mhéara le caitheamh faoi mhiotóga. Coimeádann siad caol 
na lámh te teolaí.  Bhí suim ag daoine eile sna Wristies – anois caitheann 
daoine iad agus iad ag seinm an ghiotáir nó an phianó, nó ag seoladh 
teachtaireachtaí téacs in aimsir fhuar. 

Ar an taobh seo den Aigéan Atlantach, tugaimid reoiteoga mar ainm 

ar ‘popsicles’.  Bain triail as do reoiteog ar mhaide a dhearadh agus a 

dhéanamh. B’fhéidir go mbeidh tú in ann dearadh Frank a fheabhsú. 

Cuimhnigh: tarlaíonn rud aisteach d’uisce nuair a reonn sé. Glacann 

uisce reoite, nó oighear, níos mó spáis nuair a bhíonn sé reoite ná 

nuair a bhíonn sé ina leacht.

BUNÁBHAIR:
• Uisce
• Maidí reoiteoige / bioranna fi acla
• Coimeádáin : cupáin bheaga phlaisteacha, tráidirí do chiúbanna 

oighir
• Reoiteoir
• Blaistiú do na ciúbanna oighir m.sh. oráistí, líomóidí, súnna eile

TREORACHA:
1.  Pléigh na reoiteoga agus na cineálacha uachtar reoite a thaitníonn 

leat. Cén cruth a bhíonn orthu? An fearr leat cinn mhóra nó cinn 
bheaga? Cé acu blas is fearr leat?

2.  Pleanáil conas a dhéanfaidh tú do reoiteoga féin. An bhfanfaidh 
na maidí sa tráidire nó an mbeidh coimeádán níos mó ag 
teastáil uait? An bhféadfá na maidí a dhéanamh níos lú? Conas a 
chuirfi dh tú an blaistiú sna reoiteoga?

3.  Déan na reoiteoga – cuir an t-uisce faoi bhlaistiú (fl avoured) agus 
na maidí reoiteoige isteach sa reoiteoir agus fág ann iad go dtí an 
lár dár gcionn.

4.  Fiafraigh de do chairde ar thaitin do chuid reoiteog leo agus cén 
fáth. An bhféadfá iad a fheabhsú?

Dúshlán breise:
Uaireanta, tosaíonn reoiteoga ag leá agus sileann leacht 
greamaitheach anuas ar do lámha. Gránna! An gcoiscfeadh aon rud 
an phraiseach seo? Pléigh an cheist sin le do chairde. Nuair a bheidh 
réiteach agaibh, déan iarracht é a dhearadh agus a dhéanamh.

Pléigh:
Cad iad na dearaí éagsúla a rinne daoine sa rang?
Ar éirigh go maith leo?

Sula raibh fón póca ar fáil
1284: Spéaclaí. 1450: Clóphreas. 1608: Teileascóp. 1825: Braille. 
1835: Cód Morse. 1876: Teileafón. 1903: An chéad eitleán. 1938: 
Biro. 1990: www. 2011: Éadach as bainne.

An eol duit?An eol duit?



Soilse!

Fadhb 
léitheoireachta

Déan Clár 
Ceisteanna 

Mar atá léite agat thuas, go minic tarlaíonn aireagán nuair is gá fadhb 
a réiteach. Bíonn fadhb ag daoine nach bhfuil radharc na súl go maith 
acu nuair a theastaíonn uathu léamh. Bhí an fhadhb seo ag fear darbh 
ainm Braille. Rugadh é sa Fhrainc breis agus 200 bliain ó shin.  Bhí sé 
an-chliste.  Sheinn sé an dordveidhil (cello) agus an t-orgán ach ní raibh 
radharc na súl aige ó bhí sé trí bliana d’aois. Theastaigh uaidh léamh agus 
nuair a bhí sé 15 bliana d’aois, d’airg sé córas scríbhneoireachta agus 
léitheoireachta.  D’úsáid sé 6 phonc ardaithe (raised) ar pháipéar sa chaoi 
go mbeadh daoine in ann litreacha na haibítre a mhothú le barr a méar. 
Bain úsáid as do chuid scileanna bleachtaireachta chun an focal seo thíos 
a oibriú amach.

Anois tá scrúdú déanta agat ar bholgán.  Bain úsáid as ceann chun 
cluiche le clár ceisteanna ann a chruthú. D’fhéadfá roinnt de na dátaí agus 
de na ceisteanna ar an leathanach cúil a úsáid, nó b’fhéidir go mb’fhearr 
leat do chinn féin a chumadh.  Nuair a bheidh an clár déanta agat, beidh 
spraoi agat ag cur ceisteanna ar do chairde. Beidh ort bheith cúramach 
go bhfuil na sreanga uile ceangailte i gceart agat sa ghníomhaíocht seo – 
iarr ar chara cabhrú leat.

Ní rudaí nua amach is amach iad 
aireagáin i gcónaí. D’ídigh (burned out) 
na chéad soilse leictreacha go tapa. 
Chinn (decided) Thomas Edison ar 
bholgán leictreach solais a dhéanamh, 
bolgán a mhairfeadh agus nach 
n-ídeodh go ceann i bhfad. Bhí ábhar 
ar leith uaidh chun fi liméad (fi lament) 
a dhéanamh, fi liméad a dheargfadh 
(glow). Bhain sé triail as níos mó ná 
1000 ábhar éagsúil.  Sa bhliain 1879, 
fuair sé amach go ndeargfadh fi liméad 
carbóin i mbolgán nach raibh aon 
ocsaigin ann agus nach n-ídeodh sé 
go ceann 40 uair an chloig.
 Ar deireadh, d’airg Edison bolgán a 
dheargfadh ar feadh 1500 uair an 
chloig.

Inniu, is sreang é an fi liméad atá i mbolgán solais. Úsáid lionsa láimhe 
chun féachaint ar cheann de na bolgáin a úsáideann tú chun ciorcad 
leictreach a dhéanamh.

Dúshlán breise:

Cuir teachtaireacht i mBraille chuig do chara.

Filiméad 

Ceisteanna Ceisteanna 

Bunábhair:
• Cadhnra
• Sreanga
• Píosa tiubh cárta
• Fáiscíní páipéir
• Bolgán solais

• Cró bolgáin
• Siosúr
• Seilitéip
• Marcóirí, páipéar 
agus araile mar 
mhaisiúchán

• Scamhaire 
sreinge (wire 
stripper), más mian 
leat
• Ceisteanna agus 
freagraí

AIRE: Úsáid fearas ciorcaid sábháilte. Ná húsáid sreanga ón mbaile.
Treoracha:
1.  Déan ciorcad le bolgán solais, cró bolgáin, cadhnra agus sreanga 

(féach ar an léaráid). Tástáil é. An oibríonn sé?
2.  Déan an clár. Cuir 8 bhfáiscín páipéir ar thaobhanna an chárta. Déan 

sraith ar thaobh na láimhe clé do na ceisteanna agus sraith eile ar 
thaobh na láimhe deise do na freagraí (féach ar an léaráid).

3.  Cas an cárta agus ceangail na péirí fáiscíní le sreang, mar atá 
sa léaráid. Bí cinnte go bhfuil na sreanga ceangailte i gceart. 
Ceanglaíonn gach sreang ceist lena freagra.

4.  Ar an gciorcad, cuir fáiscín páipéir ar bhun agus ar bharr na sreang 
scaoilte agus bí cinnte go bhfuil na sreanga ceangailte i gceart.

5.  Tástáil an clár. Déan teagmháil idir dhá fháiscín páipéir ar an gciorcad 
agus dhá fháiscín páipéir eile ar an gclár ceisteanna. Má tá an dá 
cheann ar an gclár ceangailte le sreanga ar chúl an chárta, beidh an 
ciorcad comhlánaithe (completed). Lasfaidh an solas. Tástáil na péirí 
fáiscíní ar fad agus bí cinnte go bhfuil siad ag obair.

6.  Scríobh na ceisteanna agus na freagraí in aice na bhfáiscíní ar an gclár 
(féach ar an léaráid). Bí cinnte go bhfuil na freagraí san áit cheart!

7.  Iarr ar chara an clár a thriail. An féidir leis nó léi na freagraí cearta a 
mheaitseáil leis na ceisteanna chun an bolgán solais a lasadh?

Dúshlán breise:
D’fhéadfá dordánaí a úsáid in ionad an bholgáin. Labhair leis an múinteoir 
faoin mbealach a ndéanfá clár chun go mbuailfeadh dordánaí nuair a 
bheadh an freagra ceart agat.



Sula raibh fón 
póca ar fáil!

Na hairgeoirí ba 
mheasa?

Sa phictiúr seo, tá Alexander Graham Bell (1847 – 1922) ag taispeáint 
dá chairde conas a oibríonn a aireagán nua – an teileafón. Ach ní 
amháin san 20ú haois (century) ná sa 19ú haois a rinne daoine 
fi onnachtana (discoveries).  Bhí aireagáin agus fi onnachtana á 
ndéanamh ag daoine ó thús ama.  Seo liosta ina bhfuil roinnt de na 
dátaí tábhachtacha i stair na bhfi onnachtana. 

1284; 1450; 1608; 1825; 1835; 1876; 1903; 1938; 1990; 2011

Déan iarracht gach dáta a mheaitseáil leis an eolas cuí thíos. Tá roinnt 
de na freagraí san eagrán seo d’Eureka ach beidh ort eolas eile a lorg 
tú féin. Tá na freagraí ar leathanach eile.

Ní éiríonn le gach aireagán! Seo cúpla scéal faoi aireagáin nár oibrigh i 
gceart...

• Sa bhliain 1901, bhí fear ag déanamh gaisce (showing off) faoina 
aireagán nua. D’airg sé meaisín a ghlanfadh deannach (dust) agus 
salachar an tí. Shéid an meaisín an deannach agus an salachar 
thart timpeall.  Thosaigh gach duine ag ligean sraothanna nuair 
a líon scamaill deannaigh an seomra. A leithéid de mheaisín! Ar 
ámharaí an tsaoil, thuig fear sa lucht féachana gurbh fhearr é dá 
súfadh an meaisín an deannach agus an salachar isteach. Hubert 
Booth ab ainm don fhear sin, agus ina dhiaidh sin, d’airg sé an 
folúsghlantóir.

• An é Arthur Pedrick an t-airgeoir is measa riamh? D’airg sé níos 
mó ná 160 rud, ach níor éirigh le haon cheann acu. I measc a chuid 
aireagán, d’airg sé meaisín a thiomáinfeadh carr ón suíochán cúl 
agus rothar a ghluaisfeadh ar uisce.
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D’airg Samuel Morse 

Cód Mórse.______

D’fhorbair Alexan-
der Graham Bell 

an chéad teileafón 

praiticiúil.  ______

Rinne eolaí Gearmánach 

éadach as bainne. 

_______
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