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Ionad Oideachas Eolaíochta

Ar bharr na ngiaranna
1. Casfaidh sé faoi dhó. Má cheanglaíonn tú giar mór amháin le ceann beag, 
is féidir leat an giar mór a chasadh go mall agus casfaidh sé an giar beag 
go tapa. Mar go n-úsáidfi dh tú níos lú fuinnimh ag casadh an ghiair mhóir 
go mall ná mar a úsáidfi dh tú ag casadh an ghiair bhig go tapa, sábhálfaidh 
tú fuinneamh. Le giair, bíonn an obair níos éasca.
2. Casfaidh siad i dtreonna contrártha (opposite).
3. An roth sa lár, casfaidh sé sa treo eile. Casfaidh an roth beag sa treo 
céanna leis an roth mór.

An roth ar ais arís!

Sa bhliain 1903, ba rothaithe agus meicneoirí (mechanics) rothair iad 
Orville agus Wilbur Wright, ach bhí siad i gcónaí ag iarraidh meaisín eitilte a 
dhéanamh. Ar an 17 Mí na Nollag, 1903, bhí Orville ina phíolóta ar eitleán; 
d’iompair an t-eitleán é 36 m agus d’fhan an t-eitleán 12 shoicind ‘ag eitilt’ 
san aer.  Ba é sin tús na réabhlóide eitilte!

Anois, tá úinéirí rothair ag caint faoi mheaisíní eitilte a dhearadh arís. Tá 
Paravelo deartha ag eolaithe – rothar a bhfuil eite (wing) agus gaothrán 
(fan) air. Is féidir leis éirí san aer agus eitilt ar luas suas go dtí 40 km/uair go 
ceann trí uair an chloig. 

Breis eolais 

Fíricí Fónta 

Tá sé an-tábhachtach bheith cúramach agus sábháilte nuair a bhíonn tú ag 
rothaíocht. Féach ar an suíomh gréasáin seo: http://www.3mireland.ie/intl/
ie/3mroadwise/pupils-cycling.htm
Is féidir breis eolais ar rubar a fháil ar http://kidcyber.com.au/tag/facts-about-
rubber-for-kids/

• In Amstardam tá músaem ann agus is é an t-aon cheann ar domhan ar  
 féidir leat rothaíocht tríd.
• Bhí an ‘rothar tandaim’ ab fhaide riamh níos mó ná 20 méadar ar fad;  
 bhí spás air do 35 duine. 
• Is féidir 15 rothar a pháirceáil sa spás a thógfadh carr amháin. 
• In 1995, taifeadadh an luas ba thapúla riamh ar rothar - 268 km/uair.
• I rith an Dara Cogadh Domhanda, is ar rothair a rinne na Seapánaigh  
 ionradh ar (invaded) fhormhór na Malaeisia.

Dear agus 
déan postaer 

Lig ort go bhfuair tú rothar nua mar bronntanas Nollag agus go
dteastaíonn uait an seancheann a dhíol. Dear agus déan póstaer a 
léireoidh buntáistí (advantages) an tseanrothair agus na rothaíochta. 

Cuir pictiúr de do sheanrothar leis agus luaigh
• Na fáthanna gur nós maith í an rothaíocht
• An tslí a gcabhraíonn rothaíocht leis an timpeallacht 
• Feidhm giaranna agus líon na ngiaranna atá ar do rotharsa 
• Coscáin mhaithe agus an tslí a n-oibríonn siad
• An bhfuil teannaire ag dul leis?

CosCáin
Giaranna 

Go
Leor
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Cad í an fheithicil is 
éifeachtúla (effi cient) a 
dhear daoine riamh, dar 
leat? Carr? Eitleán? Bhuel, 
is é an rothar an fheithicil 
is éifeachtúla a dhear 
daoine riamh! Athraíonn 
rothar cumhacht an choirp 
go fuinneamh gluaisteach 
(moving) go héasca. 
Fuinneamh cinéiteach 
(kinetic) a thugann 
eolaithe mar ainm ar 
an sórt seo fuinnimh. 
Tabharfaidh rothar tú ó 
áit go háit go tapa agus 
ní úsáidfi dh sé breoslaí 
iontaise, m.sh. peitreal 
agus díosal – is maith linn 
an éifeachtúlacht sin! Mar 
aon leis sin, ní chruthaíonn 

rothar truailliú!
Is deacair a rá cé go 

díreach a d’airg (invented) 
an rothar ach tá a fhios 
againn gur thóg (built) 
Baron Karl von Drais 
meaisín sa Ghearmáin in 
1817 ar a raibh dhá roth.  
Is as adhmad is mó a bhí 
an meaisín déanta. Chun 
an rothar a stiúrú, d’úsáid 
an rothaí (cyclist) na hanlaí 
(handlebars) chun an 
roth tosaigh a iompú. Ní 
raibh troitheáin (pedals) 
ar an rothar – chun é a 
bhogadh, chuir an rothaí 
a chosa ar an talamh 
agus bhrúigh sé é féin ar 
aghaidh. Ach shroich an 
meaisín seo luas suas le 

15 km/uair cé go raibh 
an turas míchompordach 
mar go raibh imill (edges) 
iarainn ar na rothaí 
(wheels). ‘Hobbyhorse’ an 
t-ainm a thug muintir na 
Breataine ar an meaisín 
seo!

Sna 1860aidí, chuir 
airgeoirí Francacha 
troitheáin leis an roth 
tosaigh, ach bhí sé fós 
an-deacair na troitheáin a 
chasadh ar na rothair. Bhí 
fráma righin (stiff) iarainn 
agus rothaí adhmaid ar 
fhormhór na rothar seo. 
Boinn (tyres) iarainn a bhí 
ar na rothaí - samhlaigh 
cé chomh míchompordach 
agus a bheadh siad! 

Thug daoine an t-ainm 
‘boneshakers’ orthu! Ach 
mar sin féin, bhí an-tóir 
(popular) ar na rothair sa 
Bhreatain agus i Meiriceá. 
Thóg (built) Meiriceánaigh 
áirithe rinceanna (rinks) 
speisialta dóibh - 
d’fhéadfá ‘boneshaker’ 
a fháil ar cíos ar 1 cent in 
aghaidh an nóiméid!  

Níos déanaí, thosaigh 
airgeoirí ag déanamh 
rothar go hiomlán as 
iarainn, agus chuir siad 
roth tosaigh an-mhór 
orthu. Ar an gcaoi seo, 
ghluais an rothar i bhfad 
níos tapúla. ‘Penny-
farthing’ an t-ainm a 
thug daoine ar na rothair 

seo mar go raibh an 
roth mór agus an roth 
beag cosúil le bonn 
(coin) aon phingine agus 
bonn ceathrú pingine 
nó feoirlinge (farthing). 
Ghluais na rothair nua 
seo ar luas chomh hard le 
32 km/uair. Bhí na boinn 
(tyres) déanta as  rubar 
soladach agus mar sin, 
bhí an turas beagáinín 
níos compordaí. Ach ní 
raibh siad an-sábháilte 
agus, mar a shílfeá, ní 
raibh sé éasca rothaíocht 
a dhéanamh orthu, nó dul 
in airde orthu, nó teacht 
anuas díobh!

Sa bhliain 1885, bhí 
rothair sábháilteachta 

(safety bicycles) ar fáil den 
chéad uair. Bhí an dá roth 
ar an méid céanna agus 
nuair a bhí an rothaí ag 
iarraidh stopadh, chuir sé 
cos ar an talamh, seachas 
dreapadh anuas! Stiúir 
an roth tosaigh an rothar 
agus cheangail slabhra na 
troitheáin leis an roth cúil. 
Chuir luamháin (levers) 
láimhe na coscáin (brakes) 
ar siúl. De réir a chéile 
tháinig athrú ar chuma 
an rothair agus tá taithí 
againn ar fad ar an rothar 
nua-aimseartha (modern)!

Tá eolas breise againn 
ar eolaíocht na rothaíochta 
san eagrán seo – ar 
aghaidh leat!

Cycling Science.

Eolaíocht na rothaíochta



Extra Challenge

Bíonn giaranna an-úsáideach má bhíonn tú ag rothaíocht. Tá fiacla thart 
ar chiumhais roth giair agus is féidir iad a úsáid chun luas (nó treo) na 
gluaiseachta a athrú. Caithfidh fiacla giair amháin bheith in ann dul isteach 
i bhfiacla ar roth giair eile. Mar sin de, nuair a chasfaidh roth amháin, 
casfaidh an ceann eile freisin. Ar rothar áfach, tá slabhra idir na rothaí 
giair agus ceanglaíonn sé le chéile iad - ní théann siad go díreach isteach 
ina chéile. Féach ar an rothar sa phictiúr - an bhfeiceann tú an tslí a bhfuil 
gach rud ceangailte le chéile? Féach ar cé chomh mór agus atá an roth 
giair sna troitheáin agus ag cúl an rothair.

Ar bharr na ngiaranna

I bPictiúr A, tá dhá roth giair le feiceáil. Tá 16 fhiacail ar an roth mór agus 
8 bhfiacail ar an roth beag. Tá roth breise i bPictiúr B agus tá 12 fhiacail ar 
an roth sin.

1. Má chasann tú an roth mór (Pictiúr A) uair amháin, cé mhéad uair a 
chasfaidh an roth beag, dar leat? 

2.  An gcasfaidh an dá roth sa treo céanna?
3. Féach ar na trí roth giair i bPictiúr B. Má chasann tú an roth mór 

deiseal (clockwise) .i. i dtreo na láimhe deise, cén treo ina gcasfaidh na  
rothaí eile? 

A

B

Na laethanta seo, níl iarann ná fiú rubar soladach i mboinn rothair chun do 
chuid cnámh a chroitheadh. Tá feadáin inmheánacha (inner tubes) iontu 
agus tá na feadáin lán le haer comhbhrúite (compressed/squeezed). 
Tá siad níos éadroime agus bíonn an turas i bhfad níos compordaí! 
Aerbhonn (pneumatic tyre) an t-ainm a thugaimid ar an sórt seo boinn. 
Is é John Boyd Dunlop a d’fhorbair (developed) na chéad aerbhoinn sa 
bhliain 1888 i mBaile Átha Cliath. Nuair a bhí sé ag féachaint ar a mhac 
ag súgradh ar thrírothach (tricycle), chonaic sé go raibh an buachaill beag 
an-mhíchompordach ag rothaíocht le rothaí soladacha rubair.
Chuir Dunlop brait rubair timpeall ar na rothaí agus ghreamaigh sé iad le 
gliú. Ansin, d’úsáid sé teannaire (pump) liathróide chun iad a líonadh le 
haer. Ba iad seo na chéad aerbhoinn. 

Bunábhair:
• Balún
• Leabhair throma

Treoracha:
1. Bain triail as trí leabhar throma a ardú le do mhéar bheag. An bhfuil sé 

éasca nó deacair?
2. Cuir an balún ar imeall an bhoird. Bíodh caolán (neck) an bhalúin ag 

gobadh amach thar imeall an bhoird.
3. Cuir na leabhair throma chéanna ar an mbalún. Séid isteach sa bhalún. 

An bhfuil sé níos éasca iad a ardú anois le haer leis féin?
4. Cuir leabhair bhreise leis an gcarnán (pile). Cé mhéad leabhar a  

ardóidh an balún?

Arbh eol duit?  
Tá aer comhbhrúite láidir go leor chun coincréit a bhriseadh.  
Tá aer comhbhrúite in úsáid i ndruileanna mar chumhacht freisin.

Aer láidir 
CosCáinCosCáin

Giaranna

Teannaire

Athraíonn tú an giar ar rothar más mian leat dul níos tapúla nó má tá ort 
dul suas cnoc. Is iad na giaranna a dhéanann do rothar cumhachtach. Tá 
idir trí ghiar agus tríocha giar ar rothar, de ghnáth – tá cuma an-chasta 
orthu! Ach oibríonn siad ar fad ar an gcaoi chéanna, dáiríre. Féach cad a 
tharlaíonn sa chéad ghníomhaíocht eile. Oireann na rothaí giair dá chéile 
sna pictiúir. Scrúdaigh na pictiúir agus ansin freagair na ceisteanna. (Leid: 
Más fearr leat, rianaigh na rothaí ar chárta agus gearr iad amach.)

Nach ait go bhfuil aer láidir go leor chun tacaíocht a thabhairt do rothar, 
gan trácht ar charr!  Bain triail as an ngníomhaíocht seo chun láidreacht 
aeir a thástáil. 



Rubar
Is ón gcrann rubair a fhaighimid laitéis (latex). Déanaimid rubar nádúrtha 
as an leacht bán seo. Má chuirimid gearradh tanaí trasnánach (diagonal) i 
gcoirt (bark) crainn, silfidh an laitéis anuas isteach i mbuicéad. Silfidh sí ar 
feadh sé uair an chloig nó mar sin. An lá dár gcionn, is féidir gearradh eile a 
chur sa chrann chun breis laitéise a fháil. 

Is dócha gurbh iad muintir Mheiriceá Theas agus Láir na chéad daoine 
a fuair rubar ó chrainn, thart ar 3000 bliain ó shin. Nuair a shroich 
taiscéalaithe (explorers) na hEorpa an ceantar sin, chonaic siad daoine 
ag imirt le liathróidí rubair agus ag úsáid rubair ar bhealaí éagsúla. Mar 
shampla, thum siad a gcosa i laitéis, lig siad don laitéis triomú, thum siad a 
gcosa i laitéis arís  – rinne siad é seo arís agus arís eile go dtí go raibh an 
laitéis thriomaithe tiubh go leor chun feidhmiú (work) mar bhróga! 

Sa lá atá inniu ann, tagann níos mó ná 80% de rubar nádúrtha an domhain 
ó chrainn sa Téalainn, san Indinéis agus sa Mhalaeisia.

Bunábhair:
• Páipéar gainimh
• Siosúr
• Vaseline nó ábhar olúil eile
• Lionsa láimhe (hand lens)

Treoracha:
1.  Gearr amach dhá chearnóg bheaga as an bpáipéar gainimh, iad araon 

thart ar 5 cm2.
2.  Úsáid an lionsa láimhe chun breathnú go géar orthu. An bhfeiceann tú 

na huchtóga agus na loig iontu?
3.  Cuimil an dá phíosa le chéile. An gcuimlíonn siad go mín in aghaidh a 

chéile nó an deacair duit iad a chuimilt ar a chéile?
4.  Cuir beagáinín Vaseline ar an dá phíosa páipéir ghainimh.
5.  Cad a tharlóidh má chuimlíonn tú na píosaí ar a chéile anois? Tuar.
Cén fáth a dtarlaíonn sé seo?
Líonann an Vaseline roinnt de na loig ar an bpáipéar gainimh. Cuireann sé 
sraith (layer) mhín ar an bpáipéar freisin. Tá na dromchlaí níos míne agus 
gluaiseann siad go héasca trasna a chéile. Tugaimid ‘bealadh’ (lubricant) 
mar ainm ar íle, ar chéir, ar ghréisc agus ar uisce, fiú.   
Pléigh é seo: 
Cuir ceist ar dhuine a bhfuil rothar aige/aici cé na codanna a bhíonn le holú. 

Cuimil le chéile

Is cuma cé chomh tapa agus a ghluaiseann tú, beidh ort stopadh am éigin! 
Beidh coscáin uait. Úsáideann coscáin rothair frithchuimilt chun feidhmiú 
(work). Má chuimlíonn rud in aghaidh ruda eile, cuireann sé isteach ar an 
ngluaiseacht. Fórsaí frithchuimilte is cúis leis seo. Cuireann frithchuimilt 
isteach ar ghluaiseacht. Má bhrúnn tú luamháin (levers) na gcoscán ar 
rothar, teannann (clamp) péire pillíní rubair (pads) ar imeall miotail na rothaí 
tosaigh agus cúil.  Ansin tá fhrithchuimilt ann idir pillíní na gcoscán agus an 
roth, agus cabhraíonn sin chun an rothar a mhoilliú (slow). 

Cén fáth a gcuirimid ola ar rothar?
Is rud an-úsáideach í frithchuimilt ach uaireanta is fadhb í. Má tá 
codanna de do rothar ag cuimilt ar a chéile, rachaidh na codanna sin ó 
mhaith (wear out). B’fhéidir go gceapfá go raibh na codanna seo mín 
(smooth) ach tá uchtóga (bumps) agus loig (hollows) iontu atá chomh 
beag sin nach féidir leat iad a fheiceáil. Bíonn sé deacair ar rudaí 
gluaiseacht in aghaidh a chéile agus tarlaíonn frithchuimilt. Laghdaíonn 
rudaí áirithe frithchuimilt: uisce, ola nó gréisc (grease), mar shampla. 
Tástáil an smaoineamh seo.


