Maid

í Cúl

Molla

hc Re
ascóp

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig – Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN)

Imleabhar 10, Eagrán 8, 20 Samhain 2013

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Looking through lenses
Féach ar lionsaí
Mí Eanáir seo caite, d’fhógair
eolaithe áirithe go raibh eolas faighte
acu ar an rud is mó sa chruinne
(universe). Is réaltbhraisle (cluster
of stars) é. Tá an réaltbhraisle
chomh mór sin go dtógfadh sé
ceithre bhilliún bliain ar charr (agus
an carr ag taisteal ar luas an tsolais)
í a thrasnú. Agus ag an am céanna,
bhí eolaithe eile ag obair ar roinnt
de na rudaí is lú sa chruinne. Má
theastaíonn ó eolaithe rudaí anmhór nó rudaí an-bheag a imscrúdú,
caithfidh siad gléasanna speisialta
eolaíochta a úsáid. Tá an lionsa

(lens) ar cheann de na gléasanna is
tábhachtaí sa chineál seo oibre.
Tá pláinéid, réaltaí agus réaltraí
(galaxies) an-mhór ach tá siad i
bhfad bhfad uainn. Mar sin de,
nuair a fhéachaimid orthu, bíonn
cuma bheag orthu. Formhéadaíonn
(magnify) na lionsaí i dteileascóip
iad. 400 bliain ó shin, d’imscrúdaigh
eolaí darbh ainm Galileo conas
lionsaí a úsáid. D’úsáid sé teileascóp
chun staidéar a dhéanamh ar na
pláinéid agus ba é an chéad duine
é a fuair amach go raibh gealacha
ag Iúpatar. Chomh maith le lionsaí a

úsáid i dteileascóip, úsáidimid iad i
spéaclaí agus i micreascóip.
Is cosúil gur san Iodáil a thosaigh
daoine ag caitheamh spéaclaí,
níos mó ná 700 bliain ó shin. Is
é an lionsa an chuid ghloine nó
phlaisteach de na spéaclaí. Níos
mó ná 500 bliain ó shin, thosaigh
eolaithe ag úsáid lionsa nó dhá
lionsa i micreascóip. Fuair siad
amach gur chabhraigh na lionsaí leo
rudaí beaga bídeacha a fheiceáil.
Den chéad uair, bhí teacht acu ar
(access to) dhomhan lán de rudaí
beaga bídeacha, rudaí nach raibh

aon eolas acu orthu roimhe sin.
Anois, tá eolaithe ag obair ar scála
atá níos lú arís. Tá siad ag obair ar
leibhéal nanascála (nanoscale).
Is í an naineolaíocht an t-ainm a
thugaimid ar staidéar a dhéanamh
ar rudaí fíorbhídeacha. Féach ar ribe
gruaige. Nach gceapfá go bhfuil
sé tanaí? Bhuel, tá trastomhas idir
50,000 agus 100,000 nanaiméadar
ag ribe gruaige daonna! Féach ar
chiumhais an leathanaigh seo – tá
sí thart ar 100,000 nanaiméadar ar
tiús (thick). Lean ort ag léamh go
bhfaighidh tú breis eolais.

Féach ar lionsaí
Bíonn cuar ar lionsaí. Déanaimid lionsaí
d’ábhair atá trédhearcach (transparent)
agus gan dath. Tá lionsaí ábalta solas a
lúbadh agus, uaireanta, cheapfá go bhfuil
siad in ann rudaí a dhéanamh níos mó fiú.
Tá lionsaí áirithe níos tibhe sa lár (lionsa
láimhe, mar shampla). Lionsaí dronnacha
(convex) a thugaimid mar ainm orthu
sin. Má fhéachann tú ar rud trí lionsa
dronnach, beidh cuma níos mó ar an rud.
Má úsáideann tú lionsa atá níos tanaí sa
lár, beidh cuma níos lú ar an rud. Lionsaí
cuasacha (concave) a thugaimid mar ainm
orthu sin. Uaireanta, bíonn an cineál cuair
sin ar bhun gloine óil. Féach ar an gcló ar
an leathanach seo trí bhun gloine.
Cad a thugann tú faoi deara?

An eol duit?
Níos mó ná 170 bliain ó shin, sna 1840idí luatha, i mBiorra, dhear agus thóg
Iarla Rois an teileascóp ba mhó ar domhan ag an am. Nuair a d’úsáid sé an
teileascóp sin, fuair sé amach go raibh roinnt réaltraí ann cosúil le bís (spiral).
Suas go dtí an bhliain 1914, tháinig daoine as gach uile chearn den domhan le
féachaint tríd an teileascóp seo.

lionsa cuasach

Déan do theileascóp féin
Na teileascóip a bhí ag daoine fadó, ní raibh sna
teileascóip sin ach feadán nó dhó agus lionsa (lens)
ag bun an fheadáin agus ag a bharr. Déan iarracht do
theileascóp féin a dhéanamh ag úsáid dhá lionsa láimhe
nó dhá ghloine formhéadúcháin (magnifying glass). Cad a
chonaic daoine fadó nuair a d’fhéach siad trí theileascóp
simplí? Sa chéad ghníomhaíocht eile, beidh seans agat
rudaí a fheiceáil mar a chonaic na daoine sin fadó iad.
Bunábhair:
• 2 ghloine formhéadúcháin (lionsaí láimhe)
• 2 fheadán cairtchláir (roghnach)
• Seilitéip (roghnach)

an t-imreasc (iris)

an mac imrisc

Treoracha:
1. Dún súil amháin. Cuir gloine formhéadúcháin
amháin gar don tsúil eile ach gan í a bheith i
dteagmháil leis an tsúil.
2. Tríd an lionsa, féach ar rud éigin i bhfad uait, m.sh.
crann nó cara. Beidh an rud doiléir.
3. Cuir an dara lionsa os comhair an chéad lionsa.
Go mall, bog an dara lionsa amach uait go dtí gur
soiléire a fheicfidh tú an rud atá i bhfad uait.
4. An bhfuil an rud bun os cionn nó an bhfuil sé mar ba
chóir dó a bheith?
5. D’fhéadfá na lionsaí láimhe a ghreamú le bun agus
barr na bhfeadán. Ansin bheadh teileascóp an-simplí
déanta agat.
Pléigh:
B’eolaí cáiliúil é Johannes Kepler a d’úsáid teileascóp
simplí, cosúil leis an gceann atá déanta agat. Nuair a
d’fhéach sé trína theileascóp, chonaic sé rudaí bun
os cionn. Ní fadhb mhór í seo má tá tú ag féachaint ar
réalta, mar go hiondúil bíonn an chuma chéanna ar
réalta má tá sí bun os cionn nó má tá sí mar ba chóir di
a bheith. Ach bíonn cuma an-difriúil ar an ngealach nó
ar an gcrann.

Radharc na Súl

an mac
imrisc
an
t-imreasc
lionsa

An eol duit go bhfuil dhá lionsa dhronnacha agat i do chorp agus go gcuidíonn siad leat rudaí a fheiceáil? Is féidir leat an leathanach seo a fheiceáil mar
go mbocálann (bounces) an solas ón leathanach nó go bhfrithchaitheann (reflects) an leathanach an solas ar ais. Téann an solas seo isteach tríd an mac
imrisc (pupil) – an poll dubh i lár na súile. Tá lionsa taobh thiar den mhac imrisc. Tar éis don solas dul isteach sa mhac imrisc, gluaiseann an solas tríd an
lionsa sin. Is é gnó an lionsa ná an solas a lúbadh sa chaoi go mbuaileann sé cúl na súile ag an spota ceart. Ansin iompraíonn néaróga (nerves) speisialta
teachtaireachtaí ó chúl na súile chuig d’inchinn. Deir an inchinn leat nó míníonn sí duit cad air a bhfuil tú ag féachaint.

Ráta fáis do chuid gruaige

Thart ar 231 nanaiméadar sa nóiméad.

Déan
formhéadaitheoir
nó lionsa láimhe
Léigh tú thuas go mbíonn cruth cuartha (curved) ar lionsaí agus bíonn
ábhar (transparent) iontu i gcónaí. Tá uisce trédhearcach agus
cruthaíonn sé braonta. Tá cruth cuartha ar bhraonta, agus mar sin, is
féidir leo feidhmiú mar lionsaí.
Bunábhair:
• Cárta righin
• Scannán cumhdaithe (clingfilm)
• Pípéad (dropper)
• Uisce
• Seilitéip
• Siosúr

Treoracha:
1. Gearr poll sa chárta.
2. Clúdaigh an poll leis an scannán cumhdaithe. Greamaigh leis an
gcárta é le seilitéip. Bí cinnte nach bhfuil aon roc (wrinkle) ann.
3. Cuir braon uisce ar an scannán cumhdaithe.
4. Féach ar an abairt seo tríd an mbraon uisce. An bhfuil na focail níos
mó nó níos lú?
Smaoinigh air seo:
Breathnaigh go géar ar an mbraon uisce a d’úsáid tú sa ghníomhaíocht
seo. Tá cuar ard ann cosúil le cnoc beag. Cén sórt lionsa a rinne tú? Cuir
tic sa bhosca ceart.
Lionsa cuasach

Lionsa dronnach

Níos lú agus
níos lú arís
Tá eolaithe ag obair anois ar scála atá níos lú arís – an nanascála. Tá
siad ag obair le rudaí atá fíorbheag agus, i gcásanna áirithe, ag obair
le hadaimh aonair (single atoms). Nascann adaimh le chéile ar bhealaí
éagsúla agus cruthaíonn siad gach uile ábhar ar domhan. Tá gach rud
déanta d’adaimh – an corp, ár gcuid bia, na héadaí a chaithimid, na
foirgnimh agus na tithe ina mbímid.
Ach tá adaimh chomh bídeach sin go bhfuil sé deacair iad a shamhlú.
Tá an líon céanna adamh i gciúb siúcra agus atá réaltaí sa chruinne. Ní
féidir adaimh a fheiceáil trí ghnáthmhicreascóip ach tá micreascóip anchumhachtach ag eolaithe anois chun féachaint ar rudaí ar leibhéal an
nanascála seo. Tá suas le 50 lionsa i roinnt de na micreascóip. Nuair a
úsáideann tú ceann de na micreascóip seo, is féidir leat rudaí a fheiceáil
20 milliún uair níos fearr! Úsáideann eolaithe iad chun féachaint ar
adamh aonair agus chun é a láimhseáil mar is mian leo.

Nanaiméadair a úsáid:
Tomhaiseann naineolaithe rudaí i nanaiméadair. Cad is brí leis sin?
Bunábhair:
• Rialóir
• Lionsa láimhe
Treoracha:
1. Cinntigh go bhfuil an lionsa dronnach. Déanfaidh sé rudaí níos mó
má tá sé dronnach.
2. Úsáid an lionsa chun na rannta (divisions) ar an rialóir a scrúdú. Is
milliméadair iad na rannta is lú.
3. An dóigh leat go bhféadfá peann luaidhe a úsáid chun na
milliméadair a roinnt ina rannta atá níos lú arís?
Smaoinigh air seo:
Dá dteastódh uait do rialóir a úsáid don naineolaíocht, bheadh ort
rannta nanaiméadair a bheith agat ar an rialóir. Tá milliún (1,000,000)
nanaiméadar i milliméadar. An chamóg seo, mar shampla, tá sí chomh
leathan le leathmhilliún nanaiméadar.
Dúshlán breise:
Fásann do ghruaig thart ar 10 milliméadar sa mhí. Glac leis go bhfuil 30
lá i mí. Oibrigh amach cé mhéad nanaiméadar a fhásann do ghruaig in
aon nóiméad amháin.
Cuimhnigh, tá 24 uair an chloig i lá.
Tá 60 nóiméad in uair an chloig.
Labhair le do mhúinteoir faoin mbealach ina ndéanfaidh tú é a oibriú
amach. Tá an freagra ar leathanach eile.

Freagraí ar an gCrosfhocal

Nuair a thuig eolaithe go bhféadfadh
lionsa cuma níos mó a chur ar rud,
thosaigh siad ag deanamh gléasanna
nua - micreascóip. Ní raibh na chéad
micreascóip in ann rud a fhormhéadú ach
20 nó 30 oiread níos mó ná mar a bhí sé.
Ach, níos mó ná 300 bliain ó shin, rinne
eolaí san Ollainn micreascóp simplí ina
raibh lionsa a mhéadaigh rudaí 270 oiread
níos mó ná mar a bhí siad. Den chéad uair,
bhí eolaithe in ann imscrúdú a dhéanamh
ar orgánaigh (organisms) bídeacha,
baictéir agus bunábhair fola, mar
shampla. Thart ar an am céanna, d’fhéach
eolaí Sasanach darbh ainm Robert Hooke
ar shlisne coirc (slice of cork) trí lionsa
micreascóip agus chonaic sé cealla (cells)
den chéad uair. Tá thart ar 37 trilliún cill i
do chorp. (I gcúrsaí eolaíochta, is ionann
trilliún agus milliún milliún.)

Trasna: 6. Sasanach, 7. Dronnach, 9. Gruaige
Síos: 1. Cuasach, 2. Salainn, 3. Mac imrisc, 4. Biorra, 5. Adaimh,
8. Crann, 10. Galileo

Micreascóip

Crosfhocal

An eol duit?

Trasna
6. B’eolaí _____ é Robert Hooke. (8)
7. Bíonn lionsa ______ níos tibhe sa lár. (8)
9. Tá trastomhas idir 50,000 agus 100,000
nanaiméadar ag ribe ___________ daonna. (7)
Síos
1. Bíonn lionsa ______ níos tanaí sa lár. (7)
2. Tá ‘an císte breithlae is lú ar domhan’ 2000
uair níos lú ná gráinne ___________ . (7)
3. An poll dubh i lár na súile. (3,6)
4. Sna 1840idí, bhí an teileascóp ba mhó ar domhan anseo. (6)
5. Tá gach rud ar domhan déanta díobh seo. (6)
8. Ainm an ionaid thaighde i gColáiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath. (5)
10. An t-eolaí a fuair amach go raibh gealacha ag Iúpatar. (7)

Nuair a bhris eolaithe ábhair síos go leibhéal nanascála, fuair siad
amach go dtagann athruithe ar na hábhair, nó go n-oibríonn siad i slite
difriúla. Bíonn roinnt díobh níos éadroime, níos láidre agus níos fearr ag
seoladh (conducting) leictreachais. Cúpla seachtain ó shin, d’insíomar
duit faoi cheann de na hábhair sin – graiféin. Tá sí an-difriúil ón ngraifít
i do pheann luaidhe.
Tagann athruithe ar ábhair eile, freisin, alúmanam, mar shampla. Is
dócha go n-aithníonn tú é mar an t-ábhar gléineach (shiny) a bhíonn
i scragall (foil) cistine nó i gcannaí deochanna boga. Ar leibhéal an
nanascála, pléascfaidh caithníní bídeacha alúmanaim!
Tá súil ag eolaithe go mbeidh siad ábalta nanábhair nua a chruthú agus
go n-úsáidfidh siad iad ar bhealaí maithe – i ríomhairí, i gcúrsaí leighis
agus mar róbait bheaga.

Fíricí Fónta
• Tá roinnt de na micreascóip is cumhachtaí ar domhan in ionad
taighde darb ainm CRANN i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.
• Mí Bealtaine seo caite, rinne CRANN ‘an císte breithlae is lú ar
domhan’. Tá sé 500 nanaimeadar ar airde – mar sin tá sé 2000 uair
níos lú ná gráinne salainn.
• I Meiriceá rinne eolaithe an scannán is lú ar domhan. ‘A boy and his
atom’ an teideal atá air agus maireann sé nóiméad amháin. Bhog
siad adaimh thart timpeall chun an scannán a dhéanamh. D’úsáid na
heolaithe micreascóp speisialta chun é seo a dhéanamh.

Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i
gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta
ag Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC
9, le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Ionad Oideachas Eolaíochta

Aistriúchán: Bairbre Ní Ógáin
Eagarthóireacht: Pól Ó Cainín
Taighde & Téacs: Paula Kilfeather,
Clíona Murphy, Fiachra Ó Brolcháin &
Janet Varley
Dearadh: INM Studio
Scríobh chuig: Debbie Brennan, Eureka,
Irish Independent, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1
Líne do Chustaiméirí: 023 8863850 nó
Cuir ríomhphost chuig:
eureka@ independent.ie
www.independent.ie/eureka

