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Ionad Oideachas Eolaíochta

Dúshlán dodhéanta
Nuair a shéideann tú idir na píosaí páipéir, tá an t-aer sin ag gluaiseacht 
go tapa. Ach tá an t-aer ar gach aon taobh de na píosaí páipéir socair nó 

ag gluaiseacht go mall agus brúnn sé níos láidre. Ar an gcaoi sin, brúnn an 
t-aer seo na píosaí le chéile.

Fíricí Fónta
• Thart ar bhliain ó shin, 

d’oscail comhlacht raon 
gréine rothar (solar cycle 
path) in Amstardam. 
Tá an raon déanta as 
cealla fótavoltacha atá 
clúdaithe le gloine. Má 
dhéanann siad bóithre 
gréine do charranna agus 
do leoraithe, beidh siad in 
ann carranna leictreacha a 
athluchtú orthu agus tabharfaidh na grianchealla cumhacht 
do shoilse.

• In Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha tá cathair á tógáil sa 
ghaineamhlach. Masdar is ainm don chathair. Ní úsáidfidh sí ach 
fuinneamh na gréine agus foinsí in-athnuaite eile, an ghaoth ina 
measc. Tá painéil ghréine in úsáid chun uisce a théamh. Beidh 
carranna leictreacha acu gan aon tiománaí iontu! 

• An mhí seo caite, ghlac 45 carr ghrianchumhachtaithe páirt i rás 
3000 km trasna na hAstráile. Rásáil siad an bealach ar fad ó Darwin 
go Adelaide. Tháinig na carranna seo as tíortha ar fud an domhain.

• Tá eolaithe ag rá go n-úsáidfidh siad satailítí chun cumhacht na 
gréine a bhailiú sa spás. Níl aon oíche sa spás, agus mar sin, bheadh 
na satailítí in ann a lán de chumhacht na gréine a bhailiú. 
Tá spásárthaigh agus an Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis ag úsáid painéil 

Breis eolais
Faigh breis eolais ar an gcéad eitleán a rinneadh agus a eitlíodh in Éirinn.

http://www.bbc.co.uk/education/clips/z6x76sg 
I S.A.M. tá roinnt páistí ag fáil amach faoi ghrianchócaireacht.
http://pbskids.org/zoom/activities/sci/solarcookers.html

Lean an t-aistear
Cuir sciathán páipéir ag eitilt 

Tá aer ag gluaiseacht níos tapúla ar bharr an pháipéir mar gur ansin 
atá tú ag séideadh. De réir Bernouilli, tá níos lú brú ag an aer seo atá ag 

gluaiseacht go tapa, ná mar atá ag an aer thíos faoi bhun an pháipéir. Mar 
sin, brúnn an brú is láidre an píosa páipéir in airde. Úsáideann eolaithe an 
t-eolas seo chun cruth sciatháin eitleán a dhearadh sa chaoi go bhfanann 
eitleáin thuas san aer! Bheadh ionadh ar Bernouilli dá mbeadh a fhios aige 
go raibh a theoiric (theory) in úsáid 300 bliain níos déanaí chun eitleáin a 

ardú isteach sa spéir.

Thosaigh aistear Solar Impulse 2 mí an Mhárta seo caite in Abu Dhabi. Is 
é Abu Dhabi príomhchathair na tíre in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha 
(UAE). Ó shin i leith, thaistil Solar Impulse 2 go dtí 6 thír eile. Tá roinnt de 
na tíortha chomh mór sin go raibh ar an eitleán tuirlingt faoi dhó chun 
iad a thrasnú. Nuair a fhágfaidh Solar Impulse 2 Haváí arís, tá súil ag na 
píolótaí go stopfaidh siad trí huaire i SAM, go rachaidh siad trasna an 
Atlantaigh ansin go deisceart na hEorpa nó go Maracó agus as sin go 
hAontas na nÉimíríochtaí Arabacha. Tá 19,757 km le taisteal acu fós!

Taispeánann an tábla duit na tíortha ina raibh siad go dtí seo agus na faid 
idir na tuirlingtí. Taispeánann an pictiúr duit bratach na dtíortha ina raibh 
siad go dtí seo. Déan staidéar ar an tábla agus ar na bratacha agus ansin 
freagair na ceisteanna thíos.

• Cé mhéad km taistil atá déanta ag Solar Impulse 2 go dtí seo? 
___________________

• Faoin am a sroicheann sé Abu Dhabi arís, cé mhéad km taistil a 
bheidh déanta aige? ___________________________________

• Meaitseáil na bratacha leis na tíortha. Tá ceann amháin déanta duit 
cheana féin  SAM: G. ___________________________________

Uimhir Tír Fad a thaistil sé (km)

1 Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha 

 (Abu Dhabi)  Tús an aistir

2 Óman 441

3 An India (Ahmedabad)  1,485 

3 An India (Varanasi)  1,215

4 Maenmar 1,398

5  An tSín (Chongquing) 1,459

5 An tSín (Nanjing) 1,344

6 An tSeapáin 2,852

7 Haváí 7,212
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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 
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Níos luaithe sa 
bhliain, chruthaigh beirt 
phíolótaí curiarracht 
(record) nua nuair a 
d’eitil siad ón tSeapáin 
go dtí Haváí gan 
úsáid a bhaint as aon 
bhreosla (fuel). Solar 
Impulse 2 ab ainm don 
eitleán agus thaistil 
sé ar chumhacht na 
gréine ar feadh 4 lá, 
21 uair an chloig agus 
53 nóiméad. Thosaigh 
na píolótaí ar an turas 
in Abu Dhabi mí an 
Mhárta seo caite. Tá 
súil ag na píolótaí go 
mbeidh siad ábalta 
taisteal timpeall an 
domhain ar fad in 

Solar Impulse 2 agus 
go gcríochnóidh siad 
an turas ar ais in Abu 
Dhabi an samhradh 
seo chugainn. Beidh 
an t-eitleán i Haváí ar 
feadh an gheimhridh. 

Ó thús ama is dócha 
go raibh brionglóidí 
ag daoine ar bhealaí 
chun eitilt a dhéanamh. 
Sa lá atá inniu ann, 
tá an-taithí againn 
ar eitilt. Úsáidimid 
eitleáin sa bhealach 
céanna a d’úsáid 
daoine carranna agus 
traenacha fadó. Bhí 
sórt amháin eitleáin 
ann, an Concorde, 
agus bhí sé in ann 

eitilt ó Londain go 
Nua-Eabhrac i 3 uair 
an chloig agus 20 
nóiméad. Is cineál 
eile eitleáin é Airbus 
A380; tá dhá stór air 
agus bíonn suas le 
835 paisinéir air! Is 
forbairtí (developments) 
iontacha iad na 
heitleáin seo ach tá 
fadhb mhór amháin ag 
baint leo – tá breoslaí 
iontaise (fossil fuels) 
uathu chun chumhacht 
a dhéanamh. Mar 
shampla, úsáideann 
an Boeing 747 thart 
ar cheithre lítear 
breosla gach soicind! 
Ar thuras 10 n-uair 

an chloig, úsáideann 
sé beagnach 150,000 
lítear. Sin an-chuid 
breosla!

Is foinsí neamh-in-
athnuaite fuinnimh 
(non-renewable 
sources of energy) iad 
breoslaí iontaise. Nuair 
a ídeoimid (use up) 
iad, ní féidir linn iad a 
athnuachan (renew) 
go ceann na milliúin 
bliain ar aon nós. Beidh 
deireadh leo cinnte 
ach ní fios go díreach 
cathain a tharlóidh 
sé sin. Bíonn breoslaí 
iontaise áirithe (ola 
agus gás mar shampla) 
chomh fada sin istigh 

faoi dhromchla an 
domhain go mbíonn sé 
an-daor agus 
an-deacair iad a 
bhaint amach. Chomh 
maith leis sin, tá 
nasc idir dó breoslaí 
iontaise agus téamh 
domhanda. Mar sin, 
má theastaíonn uainn 
leanúint orainn ag eitilt 
ar fud an domhain, 
caithfimid machnamh 
a dhéanamh ar 
bhealaí chun úsáid na 
mbreoslaí iontaise a 
laghdú.

An ghrian!  
Laghdóidh an foinse 
fuinnimh sin úsáid na 
mbreoslaí iontaise. Is 

foinse (source)
in-athnuaite 
(renewable) é 
fuinneamh gréine agus 
beidh sé ann chomh 
fada agus a bheidh an 
ghrian ann!  Ar fud an 
domhain tá eolaithe ag 
obair ar bhealaí chun 
fuinneamh gréine a 
úsáid chun tithe agus 
uisce a théamh (heat) 
agus leictreachas a 
ghiniúint (generate).  
Tá siad ag dearadh 
carranna agus eitleáin 
grianchumhachtaithe 
freisin. Lean ort ag 
léamh – tá breis eolais 
againn duit faoin ngrian 
agus faoi eitilt.

Using the sun 

Faoi sholas na gréine



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

North StarNorth Star

Fuinneamh ón ngrian
Tá na sciatháin ar Solar Impulse 
2 beagnach chomh mór céanna 
leis na sciatháin ar Airbus.  Ach 
tá Solar Impulse 2 chomh trom le 
gnáthcharr. Tá a sciatháin clúdaithe 
le níos mó ná 17,000 grianchill 
(solar cells). Tugann siad seo 
fuinneamh in-athnuaite do cheithre 
mhótar leictreacha. I rith an lae, athluchtaíonn (recharge) na grianchealla na 
cadhnraí (batteries), agus ar an gcaoi seo, is féidir leis an eitleán eitilt i rith na 
hoíche freisin. Is cealla fótavoltacha iad na grianchealla seo. Tugaimid an 
t-ainm painéal gréine ar bhailiúchán de ghrianchealla.  Tá painéal gréine de 
shórt eile ann agus bailíonn sé an teas ón ngrian agus úsáideann sé é chun uisce 
a théamh. Go minic úsáideann foirgnimh an sórt seo painéil. 

Bíonn painéil ghréine ar dhíon nó ar thaobh an tí go hiondúil. Is féidir stíleanna 
éagsúla painéal a fháil, ach go minic, is bosca dubh é painéal gréine agus tá gloine 
ar a bharr, agus píopaí taobh istigh de. Cén fáth a mbíonn dath dubh nó dath 
dorcha ar an mbosca? 
Déan an chéad ghníomhaíocht eile lá grianmhar. 
Bunábhair: 
• Dhá choimeádán (déanta as plaisteach nó scragall stáin) 
• Scannán cumhdaithe (clingfilm) 
• Uisce 
• Teirmiméadair 
• Péint dhubh nó marcóirí dubha
Treoracha: 
1. Dathaigh nó péinteáil an chuid taobh amuigh de choimeádán amháin sa 

chaoi go bhfuil sé ar fad dubh. (Nó d’fhéadfá úsáid a bhaint as coimeádáin 
atá mar an gcéanna, ach ceann acu dubh agus an ceann eile bán.)

2. Cuir an méid céanna uisce sa dá choimeádán. 
3. Bain úsáid as an teirmiméadar agus tomhais teocht an uisce sa dá 

choimeádán. 
4. Bí cinnte go bhfuil an tástáil cothrom. (Leid: ar thomhais tú an teocht sa dá 

choimeádán ag an am céanna?)
5. Taifead an teocht. 
6. Cuir scannán cumhdaithe ar an dá choimeádán. Fág iad in áit ghrianmhar. 
7. An mbeidh teocht an uisce mar an gcéanna sa dá choimeádán tar éis uair an 

chloig? Tuar.
8. Tar éis uair an chloig, tomhais teocht an uisce arís. 
9. An raibh an ceart agat?
Arbh eol duit? 
Dromchla dubh – súnn sé teas agus solas isteach níos fearr ná mar a shúnn dromchla 
geal lonrach (shiny). Ach má tá an dromchla geal lonrach frithchaitheann (reflects) sé 
teas agus solas níos fearr. Is é seo an fáth a mbíonn éadaí bána ar dhaoine i dtiortha 
teo go minic – mothaíonn siad níos fionnuaire (cooler) sna héadaí sin.

Tá an ghrian ag taitneamh

Má fhéachann tú go géar ar sciatháin Solar Impulse 2, nó ar sciatháin 
eitleáin ar bith, tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil cruth cuair (curve) ar 
bharr an sciatháin. Aereiteog (aerofoil) an t-ainm a thugaimid ar an gcruth 
speisialta seo agus is é is cúis le heitilt eitleán agus éan. Sa phictiúr, feicfidh 
tú cad a tharlaíonn nuair a ghluaiseann an cruth seo tríd an aer. Gluaiseann 
an t-aer os cionn an sciatháin agus faoi. Mar gheall ar chruth an sciatháin, 
caithfidh an t-aer gluaiseacht níos tapúla os cionn an sciatháin. 

Bhí eolaí Eilvéiseach ann darbh ainm Bernouilli agus sa bhliain 1738, 
fuair sé amach go mbíonn brú (pressure/pushing) níos ísle ag aer atá ag 
gluaiseacht ná atá ag aer atá socair (still), agus dá thapúla (the faster) a 
ghluaiseann an t-aer, is ísle an brú. Déan tástáil ar a thuairim.

Sciatháin agus eitilt 

Eolaíocht mhaith
Ní bhraitheann (depend) eolaí maith riamh ar thorthaí na haon tástála 
amháin chun teoiricí a chruthú (prove) – agus b’eolaí maith é Bernouilli. 
Rinne sé a chuid turgnamh (experiments) arís agus arís eile agus rinne 
sé tástáil ar a thuairimí ar bhrú aeir i mbealaí éagsúla. Seo deis duitse 
anois bheith i d’eolaí – déan tástáil ar bhealach éagsúil go mbrúnn aer 
socair níos láidre ná aer atá ag gluaiseacht.

Aer ag 
gluaiseacht 
os comhair 
an sciatháin

Gluaiseann 
an t-aer níos tapúla 
os cionn 
an sciatháin

Sciathán

Brúnn an t-aer an 
sciathán in airde



Bunábhair:
• 2 phíosa páipéir

Treoracha:
1.  Iarr ar do chara breith ar an dá phíosa páipéir os comhair a b(h)éil sa 

chaoi go bhfuil an dá phíosa i dteagmháil le chéile (féach ar an léaráid).
2.  Tabhair dúshlán do do chara – iarr air/uirthi séideadh idir an dá phíosa 

páipéir chun iad a scaradh ó chéile (apart).
3.  Cad a tharlaíonn?_______________
4.  Mínigh cad a tharlaíonn.________

Dúshlán 
dodhéanta

Ag maireachtáil 
i Solar Impulse 2

I Solar Impulse 2 tá cró an phíolóta (cockpit) beag bídeach, ach bíonn 
na píolótaí istigh ann ar feadh ceithre nó cúig lá as a chéile. Ní féidir leo 
seasamh suas ná siúl timpeall; níl aon teas ann. Má theastaíonn uathu 
codladh a dhéanamh, is féidir leo an suíochán a chlaonadh siar (recline), 
ach ní féidir leo codladh ach ar feadh tréimhsí gearra.  Go hiondúil bíonn 
suanáin (snoozes) 20 nóiméad acu san iarraidh (at a time) ach ní féidir leo 
codladh mura bhfuil an aimsir go maith. Ní chodlódh siad mórán níos mó 
ná dhá uair an chloig nó trí uair an chloig in aon tréimhse 24 uair. Ní féidir 
leo cith a ghlacadh, ach úsáideann siad ciarsúir pháipéir fhliucha chun 
iad féin a ghlanadh. Tá poll i suíochán chró an phíolóta agus is é sin an 
leithreas!

Lean an t-aistear
• Go dtí seo tá 17,406 km taistil déanta ag Solar Impulse 2.
• Faoin am a sroicheann sé Abu Dhabi arís, beidh 37,163 km déanta aige. 
• 1. Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha: F. 2. Óman: E. 3. An India: 

B. 4. Maenmar: D. 5. An tSín: A. 6. An tSeapáin: C.
Cuir 

sciathán 
páipéir ag 

eitilt.
Bunábhair:
•  Píosa páipéir atá thart ar 

4 cm ar leithead
Treoracha:
1.  Beir ar an bpíosa páipéir idir d’ordóg agus do chorrmhéar. Séid 

thar bharr an pháipéir (féach ar an léaráid). Cuireann tú aer ag 
gluaiseacht go tapa thar bharr an pháipéir.

2.  Tá an t-aer faoi bhun an pháipéir ag gluaiseacht go mall, má tá sé 
ag gluaiseacht ar chor ar bith.

3.  Cad a tharlaíonn? ________________
4.  Mínigh cad atá ag tarlú. ____________________

Smaoinigh air seo:
Cad a d’fhoghlaim tú sa dá thurgnamh thuas?  I ngach cás díobh, cá raibh 
an t-aer socair agus cá raibh an t-aer a bhí ag gluaiseacht? Cé acu ba láidre 
– an t-aer socair nó an t-aer a bhí ag gluaiseacht?


