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Colours of the Rainbow

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Dathanna an Tuair Cheatha

Tá dathanna thart timpeall orainn
i ngach áit, go mór mór anois toisc
go bhfuil an geimhreadh thart. Tá
bláthanna ag fás ar fud na háite agus
gach sórt datha orthu. Féach ar na
crainn – tá imireacha (shades) éagsúla
den ghlas le feiceáil ar na duilleoga
nua atá ag teacht ar na géaga. Tá ról
tábhachtach ag dathanna i ríocht na
n-ainmhithe agus i ríocht na bplandaí.
Tá solas agus dathanna in úsáid
ag roinnt cineálacha ainmhithe
chun iad féin a cheilt ar a naimhde.

Duaithníocht (camouflage) an t-ainm
atá ar an modh ceilte seo. Tá dathanna
in úsáid ag cineálacha eile ainmhithe
mar rabhadh (warning) d’ainmhithe
eile fanacht amach uathu. I ríocht na
n-ainmhithe, is dathanna rabhaidh
iad oráiste agus dearg. Tugann dath
na bóín Dé (ladybird) cosaint di agus
bíonn drochbholadh ó bhóín Dé freisin.
Tá dathanna geala beoga (vivid) ar
a lán ainmhithe, go háirithe iadsan i
dtíortha teochreasacha.
Fadó, fuair eolaithe amach go

raibh ceangal idir solas agus dath.
Beagnach ceithre chéad bliain ó
shin, bhí Isaac Newton ag déanamh
turgnamh le solas. Ba dhuine de na
heolaithe ba thábhachtaí riamh é
Newton. I seomra dorcha, lig sé do
léas (beam) cúng solais lonradh ar
phriosma. Thug sé faoi deara gur
tháinig an solas amach as an taobh
eile den phriosma sna dathanna
seo: dearg, flannbhuí (dath oráiste),
buí, uaine, gorm, indeagó agus
corcairghorm (violet). Is iad seo

dathanna an tuair cheatha – bíonn
siad le feiceáil ar bhun agus ar bharr
gach leathanaigh in Eureka.
Conas a fheiceann ainmhithe
dathanna? Conas a fheiceann siad
rudaí eile? Conas a fheiceann daoine
dathanna agus rudaí eile? Cén fáth
a bhfuil dath dearg nó dath glas nó
dath ar bith eile ar rud? Tá freagraí
na gceisteanna sin in Eureka na
seachtaine seo. Léigh freisin faoi
ainmhithe ar féidir leo a ndath a athrú
ag brath ar an bhfonn atá orthu.

Radharc na Súl
Turgnamh Newton

Inteachán
Mac imrisc
Fuair eolaithe amach go mbocálann (bounces) beagnach gach rud
solas ar ais. Deir siad go bhfrithchaitheann (reflects) rudaí solas. Dá
mba rud é nár bhocáil rudaí solas, ní bheimis in ann aon rud a fheiceáil.
Gach uair a bhocálann rudaí an solas (gach uair a fhrithchaitheann
rudaí an solas ar ais), téann an solas sin isteach i do shúile. Téann sé
isteach tríd an mac imrisc (pupil) – an poll dubh i lár na súile. Cuireann
an solas néaróga (nerves) speisialta i do shúil ag obair agus iompraíonn
siad teachtaireachtaí chuig d’inchinn. Ansin deir an inchinn leat nó
míníonn sí duit cad air a bhfuil tú ag féachaint.

Liathróid sa Lár

Fadó, ní raibh a fhios ag daoine go raibh dathanna éagsúla i solas. Léigh tú
ar an gcéad leathanach gur chruthaigh Newton go bhfuil dathanna éagsúla i
léas solais. D’úsáid sé priosma, ach fiú mura bhfuil priosma agatsa, mar a bhí
ag Newton, is féidir leat dathanna solais a thaispeáint ar bhealaí eile.
Bunábhair:
• Uisce
• Coimeádán trédhearcach m.sh bosca lóin
• Scáthán – bheadh ceann plaisteach oiriúnach
• Tóirse ar a bhfuil léas láidir solais
• Marla
• Cárta / páipéar bán
• Seomra dorcha
• Bosca trédhearcach plaisteach (don dúshlán breise)
Treoracha:
1. Líon an coimeádán le huisce.
2. Cuir an scáthán ag ceann an bhosca (féach ar an léaráid). Greamaigh é le
marla.
3. Roghnaigh seomra / áit atá an-dorcha.
4. Iarr ar chara breith ar phíosa de chárta bán os cionn cheann eile an
bhosca.
5. Soilsigh tóirse ar an uisce sa chaoi go rachaidh an ga tríd an uisce agus
go bhfrithchaithfidh sé ar an scáthán.
6. Nuair a fhrithchaithfidh siad den scáthán, ba cheart go mbeidh na
dathanna ar fad le feiceáil ar an gcárta.
7. Scríobh síos ord (order) na ndathanna. Tá na freagraí ar leathanach eile.

Sna pictiúir, feiceann Maidhc agus Mollaí liathróid. Taispeánann na saigheada
(arrows) an solas ag taisteal. I bpictiúr amháin, tá an tsaighead ag dul ó shúile
Mhollaí go dtí an liathróid. Sa phictiúr eile, tá an tsaighead ag dul ón liathróid
go súile Mhaidhc. Cé acu pictiúr a thaispeánann an bealach ceart chun an
liathróid a fheiceáil? Tá an freagra ar an leathanach cúil.

Cén fáth a bhfuil seo ag tarlú?
Tá an t-uisce ag lúbadh nó ag athraonadh (refracting) an tsolais agus tá sé ag
roinnt an tsolais ina ndathanna éagsúla. Tá an scáthán ag frithchaitheamh nó
ag bocáil na ndathanna seo ar an gcárta. Uaireanta tá an téarma speictream
datha in úsáid ag daoine ar na dathanna seo, ach de ghnáth tugaimid
dathanna an tuair cheatha mar ainm orthu.
Dúshlán breise:
Tá bealaí eile ann inar féidir leat dath solais a fheiceáil. Má tá
osteilgeoir sa rang, iarr ar do mhúinteoir bosca trédhearcach plaisteach
d’uisce a chur air. Nuair a lasfaidh an múinteoir an teilgeoir, féach ar an
tsíleáil. Cad a fheiceann tú?

Cén dath é?

Tá dath ruda ag brath ar dhath an tsolais a fhrithchaithfidh nó a
bhocálfaidh sé ar ais
go dtí do chuid súl. Má
tá T-léine dhearg ar
do chara, beidh cuma
dhearg ar a léine mar go
mbeidh an léine ag cur
nó ag frithchaitheamh
an chuid dhearg amháin
den solas ar ais go dtí
do chuid súl. An rud
ait faoi ná go mbeidh dathanna uile an tsolais á bhfrithchaitheamh
chuig na súile más léine bhán í. Ach is beag solas a bheidh á
fhrithchaitheamh ag rudaí dubha ar ais chuig na súile. Féach ar rud
dubh. Tá sé ag sú (absorbing) isteach formhór an tsolais agus níl sé á
fhrithchaitheamh go dtí do shúile.
Pléigh:
Cén fáth a bhfuil dath glas ar fhéar agus dath buí ar bhanana?
Má fhéachann tú ar fhéar nó ar bhanana, cén dath solais ata á
fhrithchaitheamh i do shúile?

An casadh sa scéal

Má fheiceann do shúile dathanna go han-tapa, tiocfaidh mearbhall ar do
shúile. Ní féidir le do shúile níos mó ná deich n-íomhá (image) sa soicind
a thuiscint. Má fheiceann na súile dhá dhath ag teacht i ndiaidh a chéile
go han-tapa, éireoidh na dathanna measctha.
Bunábhair:
• Pinn dhathúcháin nó marcóirí
• Peann luaidhe
• Cárta
• Siosúr
• Rud éigin a dhéanfaidh poll sa chárta
Treoracha:
1. Gearr ciorcal amach as an gcárta.
2. Cuir dath dearg ar leath amháin den chiorcal agus dath buí ar an leath
eile.
3. Iarr ar dhuine fásta poll a chur i lár an chiorcail – cuir an peann
luaidhe tríd an bpoll seo.
4. Tuar cén dath a fheicfidh tú má chasann tú an ciorcal go han-tapa.
5. Cas é. An raibh an ceart agat?
Dúshlán Breise:
Dá dteastódh uait an dath corcra a fheiceáil, cén dá dhath a chuirfeá ar an
gciorcal?

Dathanna leictreacha
Mótar

Cadhnra
An raibh deacracht agat na dathanna a chasadh tapa go leor sa
ghníomhaíocht dheireanach? Bain triail as bealach eile chun na dathanna
a chasadh go tapa
Bunábhair:
• Pinn dhathúcháin nó marcóirí
• Peann luaidhe ar a bhfuil bior géar
• Cárta
• Ábhair chun ciorcad leictreach a thógáil .i. sreanga, cadhnra, mótar
Treoracha:
1. Réitigh an ciorcad leictreach agus an mótar mar chuid de. Féach ar
an bpictiúr le bheith cinnte go mbeidh sé déanta i gceart agat.
2. Ceangail na sreanga ar fad le chéile le cinntiú go gcasfaidh an mótar.
3. Gearr ciorcal amach as an gcárta. Roinn é i seacht gcuid chothroma le
peann luaidhe.
4. Dathaigh gach cuid le ceann amháin de dhathanna an tuair cheatha.
An cuimhin leat cad iad? Tá liosta díobh ar leathanach eile.
5. Cuir an cárta daite ar bhior an mhótair. Tuar cad a fheicfidh tú má
chasann an ciorcal go han-tapa.
6. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
Cad a Tharla?
Má bhuaileann dathanna uile an tuair cheatha do shúile go han-tapa i
ndiaidh a chéile, meascfaidh d’inchinn iad. Má bhíonn na seacht ndath
measctha mar seo, feicfidh d’inchinn iad mar dhath bán nó beagnach bán.

Cóid Dhaite
Sna gníomhaíochtaí roimhe
seo, roinn tú an cárta i
gcodanna cothroma. Cad
a tharlódh dá ndéanfá
patrúin dhaite ar a raibh
cruthanna éagsúla? Féach
ar na patrúin éagsúla sa
phictiúr. Dathaigh ciorcail
gearrtha as cárta leis na
patrúin seo. Cas iad mar a
rinne tú cheana ar an mótar
leictreach. Pléigh na torthaí
leis an múinteoir.

Fuinneoga Daite
Dathanna a athrú

Formhór na bhfuinneog i dtithe nó i scoileanna, tá solas á scaoileadh
isteach tríothu. Ach tá gloine dhaite i bhfuinneoga áirithe i séipéil
agus i bhfoirgnimh eile. Cheapfá gur solas daite atá ag teacht trí na
fuinneoga seo mar go bhfuil an ghloine dhaite ag feidhmiú (working)
mar scagaire (filter). Ní ligfidh scagaire datha d’aon solas eile teacht
tríd an ngloine, seachas solas a dhatha féin. Mar sin, má tá an ghloine
dearg, ní thiocfaidh tríthi ach solas dearg. Beidh cosc ar dhathanna
eile an speictream agus mar sin, ní shroichfidh siad do shúile. Bain
triail as seo.

Is é Pictiúr B an bealach ceart ina bhfeicﬁmid an liathróid. Tá solas na gréine
ag bualadh na liathróide agus tá solas na liathróide ag bocáil isteach i súile
Mhaidhc. Tá an liathróid ag frithchaitheamh sholas na gréine.

Liathróid sa Lár
Dearg, flannbhuí, buí, uaine, gorm, indeagó, corcairghorm
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Ná déan dearmad, nuair a bheidh cuma dhubh ar rud, is é is cúis leis ná
nach bhfuil aon solas ag sroicheadh do shúl ón rud.
Bunábhair:
• Scagairí daite
• Páipéar bán
• Marcóirí nó criáin nó pinn dhaite
Treoracha:
1. Tarraing líne uaine ar phíosa páipéir.
2. Féach uirthi trí scagaire nó trí phíosa plaisteach dearg.
3. An bhfuil cuma uaine ar an líne go fóill?
Pléigh:
Níor lig an scagaire dearg d’aon solas eile dul tríd, seachas solas dearg.
Chuir an scagaire dearg cosc ar an solas uaine ón líne uaine, agus mar
sin, níor shroich aon solas ón líne do shúil. Bhí cuma dhubh ar an líne.

Gorm gruama

Go hiondúil, bíonn a fhios againn
cén dath a bhíonn ar ainmhí. Ach
tá sórt amháin ainmhí ann, an
caimileon (chameleon) ar féidir leis
a dhath a athrú má tá an aimsir te
nó fuar nó ag brath ar an bhfonn
atá air.
Tá cineálacha éagsúla caimileon
ann agus tá cónaí orthu uile in
áiteanna teochreasacha. Tá roinnt
díobh an-bhídeach – thart ar 3 cm
ar fad, ach tá cinn eile díobh atá
suas le 70 cm ar fad.
Is ainmhithe iontacha aite iad caimileoin. Is féidir leo a ndath a athrú go
bándearg, gorm, dearg, flannbhuí, buí, uaine, donn, dubh agus meascán
de na dathanna seo. Athraíonn siad a ndath ar chúiseanna éagsúla. Má
bhraitheann caimileon fuar, éireoidh sé níos dorcha, mar go súfaidh dathanna
dorcha isteach níos mó teasa. Ach má bhraitheann sé tinn, fanfaidh sé
bán. Athróidh roinnt caimileon go dath dearg nó buí má bhíonn fearg orthu.
Tabharfaidh na dathanna seo rabhadh d’ainmhithe eile fanacht amach uathu.
Ach má theastaíonn ó chaimileon fireann (male) ceann baineann (female) a
mhealladh (attract), athróidh sé go dathanna an-gheala.
Deir eolaithe gur féidir le roinnt caimileon labhairt le chéile ag úsáid
creathanna (vibrations). Gluaisfidh na creathanna ar ghéaga crann agus
ar ábhair sholadacha eile go sroichfidh siad corp an chaimileoin. Tá súile
aisteacha acu freisin. Is féidir lena súile sclóineadh (swivel) sa chaoi gur
féidir leo féachaint mórthimpeall agus gur féidir leo féachaint ar dhá rud
éagsúla ag an am céanna. Tá teanga an chaimileoin an-aisteach freisin. Is
féidir leis an teanga síneadh 26 oiread níos faide ná a chorp taobh istigh de
shoicind amháin. Ní bhíonn mórán deise ag feithidí éalú sula mbéarfaidh sé
orthu mar bhia!

