Maid

í Cúl

Molla

hc re
ascóp

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig - Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 8, Eagrán 17 7 Márta 2012

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Baile Átha Cliath – Cathair na hEolaíochta

I Mí Iúil, beidh an chomhdháil
(conference) eolaíochta is mó san
Eoraip ar siúl i mBaile Átha Cliath.
Beidh roinnt de na heolaithe is fearr
ar domhan ag teacht go hÉirinn i
mbliana, mar is í Baile Átha Cliath
Cathair Eorpach na hEolaíochta. Mar
cheiliúradh ar an onóir sin, beidh
imeachtaí agus ócáidí eolaíochta
ar siúl ó thús deireadh na bliana, ní
hamháin i mBaile Átha Cliath ach
ar fud na hÉireann. Bíodh do shúil
amuigh agat ar na himeachtaí a
bheidh ar siúl gar do d’áit chónaithe –
beidh deis agat foghlaim faoi iontais
na heolaíochta.
Is iomaí eolaí cáiliúil a rugadh in

Éirinn. Roimh Nollaig, d’inis Eureka
duit faoi Robert Boyle ó Phort
Láirge; cúpla seachtain ó shin, d’inis
Eureka duit faoi John Tyndall ó Cho.
Cheatharlach agus faoina chuid oibre
ar théamh domhanda. San eagrán
seo, díreoimid ar eolaithe a rugadh i
mBaile Átha Cliath. Duine díobh siúd
ba ea William Rowan Hamilton. Ba
mhó a cháil mar mhatamaiticeoir
agus tá tábhacht lena chuid oibre
i gcúrsaí grafaicí ríomhaire, cluichí
ríomhaire agus maisíochta (special
effects). Ach rinne sé an-obair san
eolaíocht freisin.
B’eolaí cáiliúil é Henry Dixon agus
rugadh é i mBaile Átha Cliath freisin.

Bhí suim aige i bplandaí, go háirithe
sa chaoi ina ngluaiseann uisce aníos
trí chrainn arda. Mar is eol duit,
sileann uisce anuas i gcónaí agus níor
thuig eolaithe conas a thaistil uisce
suas go dtí na duilleoga ar bharr crann
ard. Shocraigh Dixon go raibh baint
ag ‘greamaitheacht’ uisce leis an
bhfreagra. Is iad cáithníní (particles)
nó móilíní (molecules) bídeacha
an uisce atá ag greamú le chéile.
Tugann eolaithe ‘comhghreamú’
(cohesion) mar ainm air seo. Is é
an comhghreamú seo a chuireann
craiceann dofheicthe (invisible) ar
uisce freisin; mar thoradh air seo,
is féidir le roinnt feithidí siúl ar

dhromchla an uisce.
Bheadh Dixon sásta dá mbeadh a
fhios aige go ndéanaimid ceiliúradh
seachtaine, uair sa bhliain, ar chrainn.
Is í seo Seachtain na gCrann agus is é
‘Crainn – Inné, Inniu, Amárach’ téama
na bliana seo. Is cúis imní d’eolaithe
go bhfuil an domhan ag éirí níos teo
agus go mbeidh fadhbanna againn
amach anseo. Cabhróidh crainn chun
an fhadhb seo a réiteach mar go
súnn siad isteach dé-ocsaíd charbóin
(CO2) – ceann de na gáis is cúis le
téamh domhanda. Lean ort ag léamh
agus gheobhaidh tú breis eolais ar
chrainn, ar eolaithe Átha Cliath agus
ar dhineasáir!

An crann is airde
Uisce ag gluaiseacht
Is planda é crann, tá sé cosúil le féir nó caisearbhán nó planda soilire.
Is é stoc (trunk) an chrainn an gas (stem). Gluaiseann uisce ó na
fréamhacha tríd an ngas go dtí na duilleoga ar barr. Faigh amach cad a
tharlaíonn taobh istigh de ghas, m.sh. gas soilire.
Bunábhair:
• Coimeádán uisce
• Gas soilire a bhfuil duilleoga air
• Dath bia (food colouring) – dearg
nó gorm más féidir
Treoracha:
1. Cuir cúpla braon den dath bia
isteach san uisce sa chaoi go
mbeidh dath láidir agat.
2. Cuir an gas soilire isteach san
uisce daite. Fág ansin é cúpla
uair an chloig nó thar oíche.
3. Tóg an gas amach as an uisce.
Breathnaigh go cúramach air, go
mór mór ar na duilleoga.
4. Iarr ar do mhúinteoir an gas
a ghearradh nó a bhriseadh i
gcúpla áit.
Treoracha:
Ar tháinig athrú ar bith ar na
duilleoga?
Má bhriseann tú an gas, feicfidh
tú snáitheanna (threads) ann. Is
féitheacha (veins) iad seo. Cén
fáth a bhfuil siad ann? An bhfuil
an t-uisce daite i ngach áit taobh
istigh den ghas, nó an bhfuil sé
sna féitheacha amháin?
Cén fáth a dtarlaíonn sé seo?
An t-uisce atá sna duilleoga,
galaíonn (evaporates) sé. Ach i
ndiaidh dó seo tarlú, caithfidh an
planda uisce a chur ina áit agus
súnn sé aníos breis uisce, trí na
fréamhacha ar dtús, agus ansin
tríd an ngas.
Gluaiseann an t-uisce suas trí na
féitheacha. Tá na féitheacha
an-chaol agus is mór an chabhair
go bhfuil naisc láidre idir na
móilíní uisce. Dá bharr seo is
féidir leis an bplanda an t-uisce
a tharraingt aníos go dtí an barr i
gcolún uisce nach mbrisfidh.

Is é an Burj Khalifa in Dubai an foirgneamh
is airde ar domhan; tá sé 828 méadar
ar airde. Níl crainn chomh hard leis seo
ach tá roinnt acu an-ard. Is crónghiúis
(redwood) é an crann beo is airde ar
domhan agus tá sé ag fás i gCalifornia,
S.A.M. Tá sé 115 méadar ar airde agus tá
sé beagnach chomh hard leis an Spuaic i
mBaile Átha Cliath. Deir eolaithe go bhfuil
sé idir 700 agus 800 bliain d’aois. Conas
a ghluaiseann an t-uisce suas go barr an
chrainn? Thaispeáin an ghníomhaíocht
deireanach duit conas a tharlaíonn sé.

Teannas Dromchla

Ar an gcéad leathanach, léigh tú go ngreamaíonn móilíní uisce le chéile.
Tugaimid comhghreamú mar ainm air seo. Mar thoradh, bíonn sórt
scannáin nó craicinn ar dhromchla (surface) an uisce. Tugann eolaithe
teannas dromchla mar ainm ar an gcraiceann seo. Cruthaíonn an
teannas dromchla seo braonáin uisce agus bolgáin. Gheobhaidh tú breis
eolais ar theannas dromchla sna gníomhaíochtaí a leanas.

Snáthaid ar snámh

Bunábhair:
• Snáthaid fhuála
• Tuáille cistine
• Babhla trédhearcach (transparent)
m.sh. babhla gloine
• Uisce
• Ceirt chun an tsnáthaid a thriomú
agus ar eagla go ndoirfidh tú uisce
Treoracha:
1. Líon an babhla le huisce.
2. Cuir an tsnáthaid ar an uisce. Cad a
tharlaíonn don tsnáthaid?
3. Tóg an tsnáthaid amach as an uisce
agus triomaigh í.
4. Cuir an tsnáthaid ar phíosa tuáille. Cuir
an dá rud go cúramach ar an uisce.
5. Tabhair dóthain ama don uisce sú isteach sa tuáille. Rachaidh an tuáille
faoi (sink). Fanfaidh an tsnáthaid ar bharr an uisce.
6. Breathnaigh go géar ar an tsnáthaid ar an uisce. An dtugann tú aon rud
faoi deara faoin uisce?
7. An ndéanann an t-uisce sórt eitre (groove) san uisce ina suíonn an
tsnáthaid?
Pléigh:
Is féidir le roinnt feithidí siúl ar an gcraiceann seo. Cén t-ainm atá ar an sórt
seo feithide?

Trasna
2. EORPACH
4. CRAINN
5. BOYLE
6. DUBAI
7. DIXON

8. DHOIMINIC
9. AN SPUAIC
10.TYNDALL
Síos
1. TEANNAS DROMCHLA
3. HONE

Freagraí sa Chrosfhocal

Hamilton agus an eolaíocht

Lán go béal...
An bhfuil tú cinnte?
Fanfaidh snáthaidí ar
snámh agus siúlfaidh
feithidí ar bharr uisce
toisc go bhfuil teannas ar
an dromchla. Tá teannas
dromchla i gceist sa chéad
ghníomhaíocht eile freisin.
Caithfidh do lámh bheith
réidh socair le haghaidh na
gníomhaíochta seo.
Bunábhair:
• Próca nó eascra
• Coimeádán uisce
• Pípéad (dropper)
• Ceirt, ar eagla go ndoirtfidh tú uisce
Treoracha:
1. Líon an próca go barr le huisce.
2. An bhféadfá aon bhraon breise uisce a chur ann? Tuar.
3. Líon an pípéad le huisce.
4. Go cúramach, cuir braon uisce sa phróca lán. An gcuireann an
t-uisce thar maoil (overflow)?
5. Tuar cé mhéad braon breise a bheidh tú in ann a chur sa phróca
sula gcuirfidh an t-uisce thar maoil
Cén fáth a dtarlaíonn sé seo?
De réir mar atá tú ag cur braonta breise uisce sa phróca, sílfidh tú go
bhfuil lár an uisce ag ardú. Ní chuirfidh an t-uisce thar maoil mar go
bhfuil an teannas dromchla láidir go leor chun an t-uisce a choimeád le
chéile ar feadh tamaillín. Ach tar éis tamaill, beidh an oiread sin uisce
ann go gcuirfidh sé thar maoil.

Rugadh William Rowan Hamilton ar Shráid Dhoiminic, Baile Átha Cliath
sa bhliain 1805. Tá sé ar dhuine de na matamaiticeoirí is fearr riamh.
Bhí cónaí air lena uncail i mBaile Átha Troim. Ba shármhúinteoir é a
uncail ach b’fhéidir go raibh sé de cheart aige breis eolais a fhoghlaim
ar chloig aláraim. Bhí bealach ait aige chun William a dhúiseacht ar
maidin. Deir scéalta faoi gur chuir sé poll bídeach sa bhalla idir seomra
William agus a sheomra féin. Chuir sé beagáinín sreinge tríd an bpoll
agus cheangail sé an tsreang le méar coise William sula ndeachaigh
William a chodladh. Go luath ar maidin, tharraing a uncail ar an tsreang
chun cur i gcuimhne do William éirí agus tosú ar an staidéar.
Rinne Hamilton a lán turgnamh eolaíochta, go háirithe maidir le lionsaí.
Bain triail as an gcéad ghníomhaíocht eile agus faigh amach cad a
tharlóidh nuair a fhéachfaidh tú trí lionsa.

Déan Formhéadaitheoir
Bíonn lionsaí cuartha (curved) agus bíonn an t-ábhar iontu trédhearcach
(transparent) i gcónaí. Tá uisce trédhearcach agus tá a fhios agat go
ngreamaíonn na móilíní ann le chéile agus go gcruthaíonn siad braonta. Tá
braonta cuartha, 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. Deir eolaithe gur lionsa
dronnach (convex) é seo. Cá háit eile a bhfaighfeá lionsaí dronnacha?

Seachtain na gCrann

Col ceathrar an
Tyrannosaurus
rex
Go dtí seo, níor labhraíomar ach ar eolaithe a bhí ina gcónaí i mBaile
Átha Cliath fadó. Ach, anuraidh, bhí tuairisc ann faoi iontaise (fossil)
dineasáir ollmhóir a fuair eolaí sa tSín. Is é Dr Hone ainm an eolaí
a fuair an iontaise agus tá sé ag obair faoi láthair i gColáiste na
hOllscoile, Baile Átha Cliath.
Ba é an Tyrannosaurus Rex gaol gairid an dineasáir seo. Téireapód an
t-ainm a thugaimid ar dhineasár mar seo toisc gur shiúil sé ar a dhá
chos deiridh. Bhí sé ollmhór – bhí sé thart ar 11 méadar ar fad, 4 m
ar airde agus mheáigh sé beagnach 6 thona. Bhíodh sé ag fánaíocht
(roaming) thart ar Mheiriceá Thuaidh agus ar an Áis Thoir idir 65
milliún agus 99 milliún bliain ó shin.

Tá Seachtain
Náisiúnta na
gCrann ar siúl
ón 4 Márta go
dtí an 10 Márta.
Faigh amach cad
atá ar siúl i do
cheantar áitiúil –
logáil isteach ar
www.treecouncil.
ie nó glaoigh ar
Chomhairle Crann
na hÉireann ar
(01) 493 1313.
Dá gcuirfeá
roinnt crann
i do cheantar
áitiúil, bheifeá
ag troid in
aghaidh an téimh
dhomhanda. Tá
dea-scéal againn
duit – beidh
Coillte ag cur níos
mó ná 15,000
crann ar fáil. Is féidir iad seo a chur i rith Sheachtain Náisiúnta na
gCrann nó gar don am sin. Más mian le do scoilse nó le do phobal
áitiúil roinnt crann a fháil, déan teagmháil le do Chomhairle Contae
nó le do Chomhairle Cathrach.
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D’éag na dineasáir uile thart ar 65 milliún bliain ó shin. Bíonn
eolaithe fós ag argóint faoi na fáthanna a mbaineann leis seo ach
tá teoiric amháin ann a deir gur bhuail rud an-mhór in aghaidh an
domhain, cóiméad nó dreigít (meteorite), mar shampla. Chruthaigh an
t-imbhualadh seo scamall mór deannaigh a mharaigh a lán ainmhithe
agus plandaí.
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Trasna
2. Is í Baile Átha Cliath Cathair ____________
Across
Down na hEolaíochta. (7)
na Cliath
seachtaine:
___ - Inné, Inniu,1.Amárach.
2.4.
Is Téama
í Baile Átha
Cathair ____________
Sórt craicinn(6)
ar uisce. (7,8)
naEolaí
hEolaíochta.
(7) i bPort Láirge. (5)
3. Ainm an eolaí a fuair an iontaise sa tSín. (4)
5.
a
rugadh
4. Téama na seachtaine: ___ - Inné, Inniu,
(6)
6.Amárach.
Tá an foirgneamh
is airde ar domhan sa tír seo. (5)
5. Eolaí a rugadh i bPort Láirge. (5)
6.7.
TáBhí
an foirgneamh
is airde
domhan
sa tír
suim ag an
eolaíarseo
i bplandaí.
(5)
seo. (5)
Rowan
Hamilton
ar Shráid _______. (9)
7.8.
BhíRugadh
suim ag William
an eolaí seo
i bplandaí.
(5)
8.9.
Rugadh
Rowan
Shráid
Tá anWilliam
crann
beo isHamilton
airde arar domhan
beagnach chomh hard léi. (2, 6)
_______.
(9)
9.10.Rinne
Tá an crannan
beo
is
airde
ar
domhan
beagnach
t-eolaí
seo
obair
ar
théamh
domhanda. (7)
chomh hard léi. (2, 6)
10.Síos
Rinne an t-eolaí seo obair ar théamh
(7)
1.domhanda.
Sórt craicinn
ar uisce. (7,8)
3. Ainm an eolaí a fuair an iontaise sa tSín. (4)

