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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Tost

Tost iomlán – an raibh tú in áit a bhí
chomh ciúin sin riamh ? Tá an domhan
thart orainn lán le fuaimeanna. Fiú má
shuíonn gach duine i do rang go socair
gan labhairt, seans maith go gcloisfidh
tú fuaimeanna éagsúla. Bain triail
as! Is iontach an rud í fuaim. Tugann
fuaim caint, ceol agus scéalta dúinn.
Uaireanta, tugann fuaim foláireamh
nó rabhadh (warning) dúinn má tá
dainséar ann. Ach, más torann í an
fhuaim, ní i gcónaí a bhíonn sí go deas.
Uaireanta déanann torann ard glórach
dochar dár sláinte.
Chun fuaim a dhéanamh, caithfidh
an fhuaim rud éigin a chur ag
creathadh (ag bogadh chun tosaigh

agus ar gcúl go han-tapa). Gluaiseann
na creathanna seo mar thonnta trí
aer, trí leachtanna agus trí sholaid.
Má shroicheann siad ár gcluasa,
cloisfimid iad mar fhuaim. Ní féidir leis
na creathanna gluaiseacht trí fholús
(vacuum). Gluaiseann na tonnta mar a
bheadh ‘slinky’ ann, ag brú agus ag
scaoileadh pé rud ina bhfuil siad ag
gluaiseacht. Nuair a shroicheann na
tonnta do chluasa, athraíonn siad ina
gcomhartha leictreach a ghluaiseann
go dtí d’inchinn. Baineann an inchinn
ciall fuaime as an gcomhartha seo.
Tagann creathanna fuaime ó gach
sórt ruda. Tagann siad ón trácht, ó
inneall scairdeitleáin nó ó thoirneach

mar shampla. Tagann siad ó uirlisí
ceoil. Má stoitheann (pluck) tú téad
giotáir nó veidhlín, cloisfidh tú fuaim
cheoil. Má fhéachann tú go gear
ar an téad, feicfidh tú go bhfuil sé
ag creathadh. Nuair a labhraíonn
daoine, creathann téada an ghutha
(vocal cords) ina laraing (larynx). Is
féidir na creathanna seo a mhothú
má chuireann tú barr na méar ar do
scornach agus tú ag canadh nó ag
caint. Cuireann na creathanna seo
an t-aer ag creathadh agus nuair a
shroicheann na creathanna seo cluas
duine, cloiseann sé a bhfuil á rá agat.
Tá cáil ar Alexander Graham Bell
mar gur airg sé an teileafón. Bhí

suim aige i múineadh do dhaoine
bodhra conas labhairt. Bhí a lán eolais
ag a athair agus ag a sheanathair
ar an mbealach a n-oibríonn an
guth daonna. Bhí a mháthair agus
a bhean chéile bodhar. Nuair a
labhair Bell díreach isteach i gclár
éadain a mháthar, thug sé faoi deara
gur chabhraigh na creathanna léi
cloisteáil. Ansin thosaigh Bell ag
iniúchadh an mbeadh sé in ann fuaim
a sheoladh ar shreang (wire). D’airg
sé ‘gléas urlabhra (speech) leictreach’
agus in 1876, sheol Bell an chéad
teachtaireacht ar theileafón - dúirt sé,
“Mr Watson - come here - I want to
see you”.

Cnag cnag
Go hiondúil, smaoinímid ar chreathanna ag gluaiseacht tríd an aer sula
sroicheann siad ár gcluasa. Ach fuair daoine amach fadó go ngluaiseann
tonnta fuaime trí rudaí soladacha agus trí leachtanna freisin. Fadó i Meiriceá
Thuaidh, chuir Indiaigh cluas le talamh chun fuaim chrúba capall (agus
fuaim buachaillí bó, freisin, b’fhéidir!) a chloisteáil. Bain triail as an gcéad
ghníomhaíocht eile agus déan comparáid idir an bealach a ngluaiseann
fuaim trí aer agus an bealach a ngluaiseann sí trí sholad.
BUNÁBHAIR:
• Bord
• Peann nó peann luaidhe
• Slat mhéadair nó miosúr
• Cara
TREORACHA:
1. Suigh os comhair do charad. Bíodh fad méadair nó mar sin eadraibh.
2. Iarr ar do chara éisteacht.
3. Cnag go bog ar an mbord leis an bpeann.
4. Iarr ar do chara a c(h)luas a chur ar an mbord.
5. Cnag go bog ar an mbord leis an bpeann arís.
PLÉIGH:
An raibh difríocht idir an dá fhuaim?
_____________________________________________________
An soiléire an chéad fhuaim ná an dara fuaim do do chara?
_____________________________________________________
Cé acu fuaim ba ghlóraí (louder)?
_____________________________________________________
Cad a insíonn sé seo duit faoi ghluaiseacht fuaime?
_____________________________________________________

Helen Keller

Nuair a bhí Helen Keller 18 mí d’aois, bhí sí an-tinn. Chaill sí radharc na súl
agus chaill sí a héisteacht. Nuair a bhí sí 6 bliana d’aois, tháinig múinteoir
nua, Anne Sullivan, go dtí an teach le cabhrú léi.
Chabhraigh sí léi foghlaim conas Braille a scríobh agus a léamh; is córas
speisialta scríbhneoireachta é Braille; úsáideann daoine dalla é.
Ach fós ní raibh Helen ábalta labhairt. Bhí a fhios ag Anne gur chreath téada
an ghutha sa laraing nuair a labhair duine agus mhúin sí do Helen conas
na creathanna seo a mhothú lena méara. Mhothaigh Helen na creathanna i
muinéal Anne nuair a bhí Anne ag labhairt. Ansin, ba ghnách le Helen a méara
a chur ar a muineál féin, ag iarraidh na creathanna céanna a dhéanamh. Is
mar sin a d’fhoghlaim sí conas labhairt.
Chaith Helen an chuid eile dá saol ag cabhrú le daoine eile a bhí dall agus
bodhar. Ba dhalta Alexander Graham Bell í tráth (at one time). Scríobh sí
leabhair a mhínigh na deacrachtaí a bhí ag daoine nach raibh ábalta labhairt
ná feiceáil.
Dúirt Helen gurbh iad an easpa (lack) labhartha agus an easpa éisteachta na
rudaí ba mheasa ina saol. Chuir an daille (blindness) bac idir í agus rudaí, ach
chuir a heaspa labhartha agus éisteachta bac idir í agus daoine.

Ceangail focail le chéile

Tá a fhios agat anois go ngluaiseann fuaim trí adhmad (ábhar soladach).
Faigh amach an ngluaisfidh sí trí ábhar soladach eile, sreangán mar
shampla. Bain triail as teileafón sreangáin (string) a dhéanamh le do
chairde. Cén sórt sreangáin is fearr a iompróidh fuaim?

BUNÁBHAIR:
• Cupáin phlaisteacha nó cupáin pholaistiréin (polystyrene)
• Cordaí, sreangáin, téada éagsúla
• Peann luaidhe
• Slat mhéadair
• Siosúr
TREORACHA:
1. Smaoinigh conas is fearr an t-imscrúdú seo a dhéanamh. Cad a dhéanfaidh tú?
2. Conas a chinnteoidh tú gur tástáil chothrom é? Leid: smaoinigh ar fhad an tsreangáin agus
ar ábhar na gcupán.
3. Tuar cé acu sórt sreangáin is fearr a d’iompródh fuaim. Cén fáth?
4. Déan an t-imscrúdú. Cad a d’fhoghlaim tú?
DÚSHLÁIN BHREISE
• Cad a tharlaíonn mura mbíonn an sreangán teann?
• An oibríonn sreangán atá sceite (frayed) níos fearr ná sreangán nach bhfuil sceite?
• Imscrúdaigh comhrá ‘ceithre bhealach’ (four-way) le teileafón sreangáin.
• An mbeadh ábhar cupáin eile níos fearr? Cad faoi channaí stáin?

Fuaim
in uisce

Gluaiseann fuaim ceithre huaire níos tapúla in uisce ná mar a ghluaiseann
sí in aer. Ach bheadh sé deacair é seo a imscrúdú sa seomra ranga. Éist le
fuaim san aer agus leis an bhfuaim chéanna á déanamh in uisce.
Bunábhair:
• 2 spúnóg mhiotail
• Báisín uisce
Treoracha:
1. Buail an dá spúnóg ar a chéile san aer agus ansin san uisce.
2. An gcloiseann tú an fhuaim san uisce? An raibh difríocht idir na
fuaimeanna?
Is féidir le hainmhithe agus le daoine fuaimeanna a chloisteáil in uisce.
Úsáideann a lán ainmhithe mara sórt amhráin chun cumarsáid a dhéanamh
le hainmhithe eile san fharraige. Ach tá torainn eile le cloisteáil san
fharraige, go háirithe torann long, agus ceileann (hides) siad fuaimeanna
na n-ainmhithe mara. Tá an truailliú torainn seo ag méadú agus é ag cur
mharthanas (survival) na míolta móra agus na ndeilfeanna i mbaol.

Cé atá ag
labhairt?

Is féidir fón a úsáid chun labhairt le duine ar an taobh eile den domhan.
Ceanglaíonn sreanga (wires) fón líne talún (landline phone) leis an malartán
(exchange) teileafóin. Tá píosa tanaí miotail taobh istigh den chuid sin den
teileafón ina labhraíonn tú. Creathann fuaim do ghutha an píosa miotail
seo. Athraíonn sé seo do ghuth ina comhartha leictreach a ghluaiseann ar
na sreanga. Athraíonn an chomhartha ar ais ina fuaim ag an gceann scríbe
(destination) sa chaoi go gcloisfidh an t-éisteoir do ghuth.
Seolann fón póca comharthaí raidió tríd an aer. Nuair a labhraíonn tú isteach
i d’fhón póca, ní théann an teachtaireacht díreach chuig an duine ar a
bhfuil tú ag glaoch. Ina ionad sin, téann an teachtaireacht chuig an gcrann
cumarsáide fón póca (mobile phone mast) is gaire duit. Seolann an crann na
comharthaí raidió ó d’fhón chuig fón an charad ar a bhfuil tú ag glaoch, sa
chaoi gur féidir libh cumarsáid a dhéanamh.

Arbh eol duit?
Is trína gcosa a bhraitheann eilifintí fuaimeanna sa talamh.

Caint agus duilleoga ag siosarnach an t-aon dá fhuaim ar an gcairt a
chloisfeá gach lá. Níor chóir go ndéanfadh ceachtar díobh dochar do
d’éisteacht. Dhéanfadh druilirí bóthair dochar do d’éisteacht agus is é sin an
fáth a gcaitheann na daoine a bhíonn ag obair leo cosaint cluas. Toirneach,
pléascadh balún agus popcheolchoirmeacha - dhéanfadh siad dochar do
d’éisteacht freisin mar go bhfuil siad os cionn 85 dB. Ghortódh torann balún
ag pléascadh tú mar go bhfuil sé os cionn 140 dB. Is é 80 dB leibhéal
deicibeile triomadóir gruaige.
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• Ba é Felix Baumgartner, fear ón Ostair, an chéad spéirthumadóir
riamh a thaistil níos tapúla ná luas fuaime. I mí Dheireadh Fómhair
2012, léim Baumgartner amach as balún 39 km os cionn New
Mexico agus shroich sé luas 1,342 km san uair. Thuirling sé go slán
sábháilte. Léigh tú thuas go ngluaiseann fuaim ar luas 340 méadar
sa soicind. Tá sé sin cothrom le 1224 km san uair.
• Tá eolaithe ag lorg bealaí nua chun fuinneamh a ghineadh, bealaí
nach ndéanfaidh truailliú. Ceapann roinnt díobh go bhféadfaidís
tonnta fuaime a úsáid mar fhoinse nua fuinnimh. Déanann tonnta
fuaime bolgáin bhídeacha i bprócaí de leacht speisialta. Nuair a
imphléascann (collapse) na bolgáin, gineann siad solas agus teas.
• Cruthaíonn ceolfhoirne creathanna agus cloisimid na creathanna
sin mar cheol álainn. An bhfuil a fhios agat go bhfuil ceolfhoireann
i Vienna san Ostair a sheineann uirlisí déanta de ghlasraí agus de
thorthaí úra? Ach deir daoine nach iompar deabhéasach é bheith
ag spraoi le do chuid bia!
• Cá bhfuil an áit is ciúine ar domhan? I seomra speisialta in Ollscoil
Shalford, in aice le Manchain i Sasana. -12 an leibhéal deicibeile
sa seomra!

Tomhaisimid airde fuaime i nDeicibeil (dB). Uaireanta, bíonn torainn arda
dainséarach. Bíonn pian ann agus, uaireanta, éiríonn daoine bodhar ó
fhuaimeanna a bhfuil airde os cionn 140 dB acu. I gcás fuaimeanna atá os
cionn 85 dB, tá seans ann go ndéanfaidh siad damáiste don éisteacht mura
gcaitheann an t-oibrí cosaint cluas. Sa bhliain 1883 san Indinéis nuair a bhrúcht
an bolcán (volcano) ar Krakatoa, chuala daoine é 160 km ar shiúl (away). Ba é
180 dB leibhéal an torainn.
Léiríonn an bharrachairt thíos na leibhéil deicibeile a bhaineann le fuaimeanna
laethúla. Úsáid an t-eolas a tugadh duit agus atá sa bharrachairt chun na
ceisteanna seo a fhreagairt:

Bar chart
• Cé mhéad de na torainn ar an mbarrachairt a chloiseann tú go laethúil?
• Cé acu torann ar an mbarrachairt a dhéanfadh dochar do d’éisteacht?
• An dtabharfadh aon cheann de na torainn ar an mbarrachairt pian do dhuine?
• Ainmnigh roinnt post ina mbeifeá ag obair le torainn os cionn 85 dB.
• Bíonn an leibhéal céanna torainn i dtriomadóir gruaige agus a bhíonn i scread
pháiste. Cén leibhéal é sin?

Luas fuaime

De réir mar a ghluaiseann fuaim amach óna foinse (source), éiríonn
sí níos ciúine agus níos ciúine. Tá sé deacair gluaiseacht fuaime a
shamhlú ach cinnte gluaiseann sí, agus gluaiseann sí ar luas an-ard.
Ba é Robert Boyle, eolaí Éireannach, an chéad duine a thaifead luas
fuaime - sa bhliain 1660. San aer, gluaiseann fuaim ar 340 méadar
sa soicind. Cé go bhfuil sé seo an-tapa, tá luas solais i bhfad níos
tapúla (thart ar 300,000,000 méadar sa soicind). Is é sin an fáth nach
gcloiseann tú torann toirní go dtí cúpla soicind i ndiaidh solas na tintrí
a fheiceáil nuair a bhíonn stoirm thintrí agus thoirní amuigh.
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