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Ionad Oideachas Eolaíochta

    Toirneach 15/5=3 mhíle. 3 x 1.6= 4.8 km

 Fíricí Fónta
•	 Má	lascann	tú	fuip	(crack	whip),	cloisfidh	tú	torann	an-ard	–	gluaiseann	

an fhuip chomh tapa sin go mbriseann sí an fuaimbhac!
•	 San	Afraic,	tá	cónaí	ar	threibh	Maaban	in	áit	atá	chomh	ciúin	sin	gur	

féidir	leo	cogar	a	chloisteáil	trasna	páirc	peile	(fiú	nuair	a	bhíonn	siad	
an-sean).

•	 Bolcán	(volcano)	a	rinne	an	torann	is	airde	a	thaifead	eolaithe	riamh.	
In	1883,	bhrúcht	Krakatoa	san	Indinéis	–	bhí	torann	an	bhrúchta	le	
cloisteáil san Astráil, 5000 ciliméadar ar shiúl.

•	 Ní	raibh	eolaithe	ag	súil	le	fuaimeanna	a	chloisteáil	sa	spás	mar	nach	
bhfuil	aer	(atmaisféar)	ann.	Ach	le	déanaí,	dhear	NASA	uirlisí	speisialta	a	
thaifead creathanna sa spás agus d’athraigh siad iad go fuaimeanna a 
chloisfeadh ár gcluasa. Is fuaimeanna an-aisteach go deo iad!

Gluaiseacht 
fuaime Más féidir leat na fuaimthonnta uile a cheapadh, ba cheart go gcloisfeá 

fuaim níos airde. Coisceann tonnadóir agus feadán leathadh na fuaime.

    

Fuaimeanna  
a mhúchadh

Uaireanta, cuireann torann isteach orainn. Ní bhíonn daoine áirithe in ann 
codladh	mar	gheall	ar	thorann	tráchta	nó	torann	ard.	Cránn	(annoy)	torann	
daoine freisin. Úsáideann daoine ábhair éagsúla chun torann a mhúchadh. 
Inslitheoirí fuaime	 (sound	insulators)	an	t-ainm	a	thugaimid	ar	ábhar	a	
choisceann fuaim ar thaisteal nó a mhúchann an fhuaim. Is mór an chabhair 
iad cuirtíní troma. Is cabhair freisin é plaisteach breise nó gloine bhreise ar 
fhuinneog. Thriail Maidhc agus Mollaí ábhair éagsúla chun a fháil amach cé 
acu ab fhearr chun fuaim a chosc ar thaisteal.
Chuir siad raidió ar siúl, d’fhill siad páipéar thart air agus chuir siad i mbosca 
é. Ansin shiúil Mollaí go dtí nach raibh sí ábalta an raidió a chloisteáil a 
thuilleadh. Thomhais Maidhc an fad sin. Rinne siad an triail arís agus arís 
eile, le síoda, le cadás, le holann agus le plaisteach in áit an pháipéir. Le 
bheith cinnte go raibh an tástáil cothrom, d’úsáid siad an méid céanna 
ábhair gach seal. Bhí airde na fuaime ar an raidió mar an gcéanna gach 
seal freisin.
Tá na torthaí le feiceáil ar an gcairt. Scrúdaigh iad agus ansin freagair na 
ceisteanna. Cuir fáth le do fhreagra.

1. Cé acu ábhar é an t-inslitheoir fuaime is fearr? ____________

2. Cé acu ábhar é an t-inslitheoir fuaime is measa? _____________

3. Cé acu ábhar is teo? ______________________

4.	 Cé	 acu	 ábhar	 a	 mholfá	 mar	 mhufaí	 cluas	 (ear	 muffler)	 chun	

fuaimeanna gránna a laghdú? ___________________________
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Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Forlíonadh Eolaíochta

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 12   Eagrán 26  4 Bealtaine 2016

Ar an 24 Deireadh 
Fómhair, 2014, chuir Alan 
Eustace culaith spáis air 
féin agus cheangail sé é 
féin	go	daingean	(securely)	
le balún aimsire. Ansin 
chaith sé dhá uair an chloig 
ag eitilt suas faoin mbalún 
go dtí gur shroich sé airde 
40 ciliméadar os cionn 
thalamh an domhain. 
Ag an airde sin, bhí Alan 
ábalta dorchadas an spáis 
agus	 sraitheanna	 (layers)	
an atmaisféir a fheiceáil. 
Scaoil sé é féin saor ón 
mbalún agus thosaigh sé 
ag saorthitim i dtreo an 
domhain. Shroich sé luas 
1322 km/uair agus taobh 

istigh de cheithre nóiméad 
go leith, thit sé an bealach 
ar fad síos, beagnach, go 
dtí an talamh. Bhris sé an 
fuaimbhac	(sound	barrier)	
agus é ag titim mar go 
raibh sé ag taisteal chomh 
tapa sin. Chruthaigh sé 
seo tormán sonach	(sonic	
boom)	 beag	 a	 chuala	
daoine ar an talamh. Go 
gairid sular shroich sé 
an talamh, d’oscail sé a 
pharaisiút agus thuirling 
sé slán sábháilte. 

Gluaiseann fuaim ar luas 
1,230 ciliméadar san uair 
nó 343 méadar sa soicind. 
Go minic, tugann eolaithe 
‘Mach 1’ mar ainm ar luas 

fuaime. Má thaistealaíonn 
rud éigin, m.sh. eitleán, 
níos tapúla ná luas fuaime, 
deirimid go mbriseann 
sé an fuaimbhac. De 
ghnáth, ní théann eitleáin 
chomh tapa leis sin 
ach taistealaíonn roinnt 
scairdtrodairí	 (fi	ghter	 jets)	
níos tapúla ná é. Nuair a 
ghluaiseann scairdtrodaire 
ar luas fuaime, bailíonn 
tonnta	 fuaime	 (sound	
waves)	 os	 comhair	 an	
eitleáin. Chun taisteal níos 
tapúla ná an luas fuaime, 
caithfi	dh	 an	 t-eitleán	
briseadh trí na tonnta 
sin. Déanann an briseadh 
seo	 torann	 pléascach	 –	

tugaimid tormán sonach 
mar ainm ar an torann 
pléascach seo.

Samhlaigh fuaim ag 
taisteal ar luas lasrach ó áit 
amháin	go	háit	eile	–	tá	sé	
deacair é a shamhlú, nach 
bhfuil? Tá sé deacair a 
shamhlú go dtaistealaíonn 
fuaim. Taistealaíonn fuaim 
trína lán rudaí éagsúla. 
Nuair a ghluaiseann fuaim 
trí uisce, gluaiseann sí 
ceithre huaire níos tapúla 
ná mar a ghluaiseann sí 
trí aer, de réir eolaithe. 
Nuair a ghluaiseann 
sí trí rud soladach ar 
nós miotail, gluaiseann 
sí níos tapúla arís. 

Ach sna 1600idí, fuair 
eolaí Éireannach amach 
nach	 ngluaisfi	dh	 fuaim	
trí	 fholús	 (áit	 atá	 folamh, 
áit nach bhfuil aon ábhar 
(matter)	inti).	Robert	Boyle	
ab ainm don eolaí sin. Mar 
gheall air sin, deir daoine 
nach bhfuil fuaim ar bith 
sa spás. 

Leis na mílte bliain 
anuas, tá daoine ag 
déanamh staidéir ar 
fhuaim. 2000 bliain ó shin 
bhí fealsúnaí Gréagach 
(Greek	 philosopher)	 ann	
darbh ainm Aristotle agus 
thug sé faoi deara go raibh 
nasc ann idir fuaim agus 
creathanna	 (vibrations).	

Sa bhliain 1500, fuair 
Leonardo da Vinci amach 
gur ghluais fuaim i bhfoirm 
thonnta. Eolaí agus 
ealaíontóir cáiliúil Iodálach 
ab ea da Vinci. Céad bliain 
níos déanaí arís, ba é 
Martin Mersenne an chéad 
duine a thomhais luas 
fuaime in aer. Ón am sin 
go dtí an lá atá inniu ann, 
tá	forbairt	(development)	á	
déanamh ar an eolaíocht 
a bhaineann le fuaim 
agus fuaimthonnta. 
F u a i m e o l a í o c h t 
(acoustics)	 an	 t-ainm	 a	
thugaimid ar an eolaíocht 
seo	–	lean	ort	ag	léamh!	

Sound effects 
Foghlaim faoi 
fhuaimeanna    



Gluaiseacht 
fuaime

Cad is fuaim ann?

Bunábhair:
•	 Rialóir	30	cm	(is	fearr	ceann	adhmaid	a	úsáid)
•	 Bord	

Treoracha:
1.	 Cuir	an	rialóir	ar	an	mbord.	Fág	formhór	an	rialóra	(thart	ar	24	cm	de)	

ag gobadh amach thar chiumhais an bhoird. Chun an rialóir a choimeád 
san	áit	cheart,	brúigh	ceann	de	do	lámha	go	teann	air.	Feicfi	dh	tú	an	
chaoi cheart sa phictiúr.

2.	 Tabhair	smeach	(fl	ick)	do	bharr	an	rialóra	(an	chuid	atá	ag	gobadh	
amach)	leis	an	lámh	eile.	An	gcloiseann	tú	fuaim?	An	bhfeiceann	tú	an	
rialóir ag creathadh?

Dúshlán breise:
Labhair	le	duine	a	sheinneann	téaduirlis	(stringed	instrument)	–	giotár,	
veidhlín	nó	dordveidhil	(cello),	mar	shampla.	Iarr	air/uirthi	an	téad	is	tibhe	
(thickest)	ar	an	uirlis	a	stoitheadh	(pluck).	Féach	ar	an	téad	agus	éist	leis	an	
nóta. Cad a thugann tú faoi deara? An féidir leat na creathanna a fheiceáil?

Má thosaíonn rud ag creathadh	 (vibrating),	 bogfaidh	 sé	 siar	 agus	 aniar	
go han-tapa agus cruthóidh sé fuaim. Ansin tosóidh an t-aer thart air ag 
creathadh freisin. Bogann an t-aer seo an t-aer in aice leis agus leathann 
na fuaimthonnta amach. Tarlaíonn sé seo i leachtanna agus i solaid freisin. 
Is	féidir	creathanna	a	dhéanamh	ar	bhealaí	éagsúla.	Má	stoitheann	(pluck)	
tú téad ar uirlis cheoil, má shéideann tú trí fheadán, má bhuaileann tú ar 
rud, cruthóidh tú creathanna. Ní féidir fuaimeanna a fheiceáil, ach uaireanta, 
feicfi	dh	tú	agus	mothóidh	tú	na	creathanna	is	cúis	leis	an	bhfuaim.	Bain	triail	
as	an	ngníomhaíocht	seo	go	bhfeicfi	dh	tú.	

Leathann	(spread)	na	fuaimthonnta	amach	nuair	a	dhéanann	tú	fuaim.	Is	
féidir	é	seo	a	sheiceáil	go	héasca	–	seas	 in	áit	 amháin	agus	buail	 rud	
éigin a dhéanann torann ard, triantán mar shampla. Iarr ar chara siúl 
thart	timpeall	ort	i	gciorcal,	ag	éisteacht.	Cloisfi	dh	do	chara	an	torann	an	
t-am uilig mar go leathann na tonnta i ngach treo agus sroicheann siad a 
c(h)luasa.	Ach	má	tá	na	tonnta	ag	leathadh	amach	i	ngach	treo,	níl	ach	
roinnt acu ag gluaiseacht chuig do chluas.  

Bunábhair:
•	 Rud	éigin	a	dhéanann	torann	e.g.	clog	nó	staduaireadóir	a

 dhéanann tic toc

•	 Feadán	plaisteach

•	 Tonnadóir	(funnel)	plaisteach	(nó	barr	buidéil	plaistigh)

•	 Seilitéip

Treoracha:
1. Éist le tic toc an chloig. Tabhair faoi deara cé chomh hard agus 

atá an fhuaim.

2. Cuir an feadán ar an tonnadóir. Greamaigh é le seilitéip.

3. Cuir an chuid leathan den tonnadóir os cionn an chloig agus cuir bun an 

fheadáin le do chluas.

4. Bí cúramach! Ná brúigh bun an fheadáin isteach i do chluas.

5.	 Ceapann	(traps)	an	tonnadóir	agus	an	feadán	na	fuaimthonnta	a	

thagann ón gclog agus sroicheann siad uile do chluas.

6. An bhfuil difríocht idir an fhuaim anois agus an fhuaim nuair 

nár úsáid tú an tonnadóir?

Ciúnas!tiompán cluaise

feadán
cochla

chuig an 
inchinn

Cruthaíonn creathanna fuaimthonnta agus téann siad seo tríd an aer go hiondúil agus 
ansin isteach i do chluasa. Ansin téann siad trí fheadán go dtí go mbuaileann siad tiompán 
do chluaise (eardrum)	agus	creathann	siad	é	freisin.	Creathann	do	thiompán	3	chnámh	
bheaga istigh. Ceann de na cnámha seo, is í an chnámh is lú i do chorp í. Creathann na 
cnámha seo an cochla (cochlea)	a	bhfuil	 cruth	sliogán	seilide	air.	Déanann	an	cochla	
comhartha den chreathadh fuaime agus ansin téann an comhartha chuig d’inchinn. 
Baineann d’inchinn ciall as an gcomhartha agus tuigeann tú an fhuaim a chloiseann tú. 
Arbh eol duit?
Deir	eolaithe	go	bhfuil	 an	chéadfa	 (sense)	éisteachta	 is	 fearr	ar	domhan	ag	 leamhain	
(moths).	Tá	cluasa	an-simplí	orthu	–	níl	i	gceist	ach	péire	tiompán	cluaise,	ceann	ar	gach	
taobh.	Ach	cloiseann	siad	fuaimeanna	i	bhfad	thar	raon	(range)	éisteachta	aon	ainmhí	eile	
agus	cloiseann	siad	fuaimeanna	i	bhfad	níos	airde	ná	scréach	ialtóige	(bat).

canálacha 
leathchiorclacha 

Cad	a	tharlódh,	dar	leat,	dá	bhféadfá	na	tonnta	uile	a	cheapadh	(trap)?		



    

Fuaimeanna a mhúchadh
De réir thorthaí Mhaidhc agus Mhollaí:

1. Is í an olann an t-inslitheoir fuaime is fearr mar ní raibh Mollaí ach 
méadar ar shiúl sular theip uirthi an raidió a chloisteáil. 

2. Is é an síoda an t-inslitheoir fuaime is measa mar bhí ar Mhollaí cúig 
mhéadar a shiúl sular theip uirthi an raidió a chloisteáil.  Níor choisc 
an síoda mórán den torann.

3. Ní deir na torthaí linn cé acu ábhar is teo. Tá difríocht idir insliú 
(insulation)	teasa	agus	insliú	fuaime.	

4. B’fhearr olann a úsáid do mhufaí cluas ós é an t-inslitheoir 
 fuaime is fearr. 

    

Tintreach is cúis le toirneach. Mar gheall ar theas mór na tintrí, méadaíonn 
(expands)	 an	 t-aer	 níos	 tapúla	 ná	 luas	 fuaime.	 Cruthaíonn	 sé	 seo	 tormán	
sonach agus cloisimid é mar thoirneach. Feicimid tintreach sula gcloisimid 
toirneach toisc go ngluaiseann solas níos tapúla ná fuaim! 

Is féidir toirneach a úsáid chun fad na stoirme uait a oibriú amach. An chéad 
uair eile a bhíonn stoirm ann, comhair líon na soicindí idir an t-am a bhfeiceann 
tú an tintreach agus an t-am a gcloiseann tú an toirneach. Roinn líon na soicindí 
ar a 5 agus inseoidh sé sin duit cé mhéad míle uait	atá	an	stoirm.	(Mura	bhfuil	
staduaireadóir agat chun fad soicinde a léiriú duit, abair a haon Mississippi, a 
dó	Mississippi,	a	trí	Mississippi	agus	mar	sin	de.)

Mar shampla: Má chomhaireann tú 10 soicind idir an tintreach agus an 
toirneach,	 tá	an	tintreach	dhá	mhíle	ar	shiúl	 (away)!	Chun	mílte	a	athrú	go	
ciliméadair, iolraigh iad faoi 1.6. Mar sin, tá 2 mhíle beagán níos mó ná 3 km. 

Smaoinigh air seo

Má tá 15 shoicind idir an tintreach agus an toirneach, cé mhéad ciliméadar ar 
shiúl atá an stoirm? _______

Cad is cúis le 
toirneach?

Cothromaíocht

An	féidir	 leat	do	chothrom	(balance)	a	choinneáil?	An	raibh	a	 fhios	agat	
go bhfuil an-bhaint ag do chluasa le cothrom? Féach arís ar an bpictiúr 
de	chluas.	An	bhfeiceann	tú	na	lúba	sa	chluas	inmheánach	(inner	ear)?	Is	
canálacha	leathchiorclacha	(semicircular)	iad.	Tá	ribí	gruaige	in	áiteanna	ar	
na canálacha seo agus tá na canálacha lán le leacht. Nuair a bhogann tú 
do cheann, bogann an leacht na ribí gruaige. Seolann na ribí teachtaireacht 
ansin chuig d’inchinn chun cabhrú leat fanacht cothrom. 
Má	chasann	tú	i	gciorcal,	arís	agus	arís	eile,	beidh	meadhrán	(dizziness)	ort.	
Tarlaíonn sé seo mar go bhfuil an leacht ag bogadh na ribí agus ag seoladh 
teachtaireachtaí chuig d’inchinn. Cé go stopann tusa, leanann an leacht 
air ag bogadh ar feadh tamaill. Mar thoradh air seo, faigheann d’inchinn 
teachtaireacht go bhfuil tú fós ag bogadh agus mar sin, bíonn meadhrán ort. 

Arbh eol duit?
55 uair an chloig agus 35 nóiméad an churiarracht dhomhanda do 
sheasamh go cothrom ar chos amháin.   


