Crosfhocal
Fíricí
Fónta

hc Re
ascóp
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Tomhas ar
Thuar Ceatha
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Trasna
2. Tá an ga solais is gile ar domhan i Las ___________. (5)
5. Fuair na dineasáir bás nuair a chuir __ bac ar
sholas na gréine. (8)
6. Itheann ________ plandaí. (11)
8. Tá an dath seo idir buí agus gorm i dtuar ceatha. (5)
9. Fuair Isaac ____ amach go raibh dathanna éagsúla i solas. (6)
10. Itheann ________ feoil. (11)
Anuas
1. Is _________ iontach é scáthán réidh. (14)
3. I nGlaschú, tá dochtúirí ag súil go maródh ______ tarbhfhrídí. (5)
4. Cuireann lánéiclips na gréine ____ ar an solas ar feadh cúpla
nóiméad. (3)
7. Úsáidimid plandaí le haghaidh bia agus ________ . (7)

C

Bhí sé ag cur báistí. Feiceann Mollaí agus Maidhc trí thuar ceatha
áille. Ceapann siad nach bhfuil ach aon cheann amháin acu fíor,
agus gur cinn bhréige iad an dá cheann eile.
Cé acu ceann atá fíor? Cá bhfios duit?
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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

The

• Samhlaigh dromchla na gréine. Anois samhlaigh achar, atá chomh beag le
stampa poist, air. Tiocfaidh dóthain solais ón achar sin chun gach seomra i
48 teach a shoilsiú.
• Is é Ga Spéire Luxor i Las Vegas an ga solais is gile ar domhan. Ar oíche ghlan
(clear), is féidir le daoine in eitleáin an Ga Spéire a fheiceáil agus iad
443 km ar shiúl (away).
• D’fhág spásairí (astronauts) scátháin ar an ngealach agus bhí eolaithe ar
domhan in ann ga solais léasair a sheoladh chuig na scátháin. Bhocáil an ga ó
na scátháin. Mar thoradh air sin, bhí eolaithe ábalta an fad idir an domhan agus
an ghealach a thomhas, agus bhí an tomhas ceart go 1.3 ceintiméadar.
• An méid eolais is féidir a chur ar shnáithín optúil, méadaíonn sé faoi dhó in
aghaidh na bliana. Lá éigin amach anseo, b’fhéidir go mbeidh snáithín amháin in
ann gach uile ghlao gutháin ar domhan a iompar ag an am céanna.
• Úsáideann dochtúirí uirlisí snáthoptaice (ﬁbre-optic) chun rudaí taobh istigh de
chorp a fheiceáil, gan an corp a ghearradh agus a oscailt.
• I nGlaschú in Albain, tá dochtúirí ag déanamh turgnamh (experiments) le feiceáil
an maróidh solas tarbhfhrídí (superbugs). Tá na torthaí an-sásúil go dtí seo.
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Athbhliain faoi shéan is faoi
mhaise duit agus fáilte romhat ar ais,
tar éis shaoire na Nollag, go hEureka!
Déanann eolaithe ceiliúradh go bliantúil
ar ghné (aspect) áirithe den eolaíocht. I
mbliana – 2015 – roghnaigh siad solas
mar théama - is í seo Bliain Idirnáisiúnta
an tSolais. Is annamh a smaoinímid ar
sholas mar go bhfuil sé i gcónaí thart
orainn. Mura mbeadh solas ann, bheadh
deireadh le gach sibhialtacht agus leis
an mbeatha féin. Gan solas ní bheadh
domhan ná saol againn mar atá. B’fhéidir
go mbeadh domhan reoite ann in ionad
an domhain s’againne. Tagann an solas
chugainn ón ngrian, ach ar 20 Márta,
beidh bac ar an solas ar feadh cúpla
nóiméad nuair a bheidh lánéiclips na
gréine (total solar eclipse) ann. Ní chuirfidh
sé isteach orainn ach seans go gcuirfidh

sé tábhacht an tsolais i gcuimhne dúinn,
ar feadh cúpla nóiméad ar a laghad.
Dá mbeadh bac ar sholas na gréine ar
feadh tamall fada, bheadh fadhbanna
móra ann. Úsáideann plandaí glasa solas
na gréine chun bia a dhéanamh agus
tugaimid fótaisintéis (photosynthesis)
mar ainm ar an bpróiséas (process) seo.
Gan solas na gréine, gheobhadh plandaí
glasa bás, agus gan plandaí glasa, ní
bheadh rud ar bith ar domhan in ann
bheith beo. Nuair a bhuail rud éigin mór
in aghaidh an domhain 65 milliún bliain
ó shin, d’éirigh an méid sin deannaigh
(dust) san aer gur chuir sé bac ar sholas
na gréine go ceann i bhfad. Ceapann
eolaithe gurb é seo an rud a mharaigh a

lán plandaí agus ainmhithe agus gurb é an
rud a chuir deireadh leis na dineasáir.
Sa lá atá inniu ann, úsáidimid solas freisin
mar uirlis – i gcúrsaí máinliachta (surgery),
fóin agus cumarsáid teicneolaíocht
faisnéise. Seolaimid eolas, i bhfoirm solais,
trí shnáithíní (fibres) gloine nó plaisteacha.
Is féidir eolas a sheoladh i bhfoirm fuaime,
pictiúir nó cóid ríomhaireachta. Snáithíní
optúla (optical fibres) a thugaimid mar
ainm ar na snáithíní seo – níl siad ach
chomh tiubh le ribe gruaige! Cuireann
eolaithe 100 snáithín, nó níos mó, le chéile
chun cábla a dhéanamh agus iompraíonn
na cáblaí seo glaonna fóin agus
ríomhphoist ar fud an domhain, taobh
istigh d’aon seachtú de shoicind!

xxxxxxxxxxxxxxxx

Úsáidimid solas freisin i meaisíní léasair.
Cuireann léasair amach léas (beam) solais
atá an-chumhachtach. Is féidir le léas
léasair poll a ghearradh trí phíosa cruach
(steel) i gcúpla nóiméad. Is féidir léas
léasair a dhíriú ar an ngealach ón domhan
agus beidh diosca solais le feiceáil ar an
ngealach! Úsáideann dochtúirí léasair
ísealchumhachta (low-powered) chun
obráidí áirithe a dhéanamh, m.sh. obráidí
ar shúile. Is cuid thábhachtach dár saol
laethúil iad léasair. Má théann tú go
hollmhargadh, seans maith gur léasar a
bheidh in úsáid chun do chuid earraí a
scanadh. Tá breis eolais againn duit san
eagrán seo d’Eureka ar thábhacht solais.
Ar aghaidh leat!

Solas don saol

Solas a chasadh

Solas
léasair

Dathanna
an tsolais
Scáthán
Cárta
Toírse

Solas iontach
Roimh na laethanta saoire, agus sinn ag caint faoin gCéad
Chogadh Domhanda, d’insíomar duit gur sheol saighdiúirí
teachtaireachtaí teileafóin agus teileagraif trí shreanga
copair sna trinsí. Úsáidimid sreanga copair i sreanga
teileafóin go fóill ach is minice anois go n-úsáidimid snáithíní
optúla. Tá na snáithíní beag éadrom agus iompraíonn siad i
bhfad níos mó eolais ná mar a iompraíonn sreanga copair.
Tá snáithín chomh mór céanna le ribe gruaige ach
iompróidh sé 10 milliún glao teileafóin!
Nuair a chuireann duine teachtaireacht, athraíonn meaisín
eolas na teachtaireachta (i bhfoirm fuaime, pictiúir nó cóid
ríomhai- reachta) go solas. De réir mar a thaistealaíonn an
solas ar luas an-ard, bocálann (bounces) nó frithchaitheann
(reflects) ábhar speisialta (atá taobh istigh den snáithín) é.
Cabhraíonn sé seo leis an solas dul timpeall cúinní agus
taistealaíonn sé go tapa thar achar fada. Ag críoch na
snáithíní, athraíonn meaisín eile solas na teachtaireachta
ar ais ina fhuaim, ina phictiúr nó ina chód ríomhaireachta.

Pléigh:
Bocálann solas ó rudaí, díreach mar a bhocálann liathróid ó bhalla.
Tugann eolaithe ‘frithchaitheamh’ mar ainm ar an mbocáil seo. Má tá an
t-ábhar an-réidh (smooth), beidh an frithchaitheamh an-chruinn. Mar is
eol duit, bíonn scáthán (gloine nó plaisteach) an-réidh agus mar sin, is
frithchaiteoir (reflector) maith é. An frithchaiteoirí maithe iad na hábhair
eile seo? Abair cén fáth a bhfuil siad, nó nach bhfuil siad, go maith.
Ábhar

Go maith mar
fhrithchaiteoir

Go holc mar
fhrithchaiteoir

An fáth

Scragall (foil) cistine			
Spúnóg mhiotail			
Brat urláir			
Páipéar			
Éadach			

Tomhas ar Thuar Ceatha

Cén chuma atá ar an bhféar? Cad a tharlóidh don fhéar má fhágann tú
an cairtchlár á chlúdach ar feadh cúpla lá eile? Samhlaigh an chuma a
bheadh ar an domhan mura mbeadh solas ann ar feadh cúpla mí.

Treoracha:
1. Las an tóirse. Cá bhfuil an solas ag lonrú?
2. Úsáid scáthán chun solas an tóirse a fhrithchaitheamh
agus é a dhíriú ar áit eile sa seomra.
3. Cé mhéad scáthán a theastódh uait chun an solas
a lonrú faoin mbord?
4. Tarraing pictiúr a thaispeánfaidh an bealach ar ghluais an solas ón
tóirse isteach faoin mbord.

Tá soilse léasair in úsáid le 40 bliain anuas. Úsáidimid léasair beagnach
gach lá – chun barrachóid a léamh in ollmhargaí, chun ríomhphoist a
sheoladh, chun miotal a ghearradh, i gcúrsaí leighis, i bprintéirí léasair,
agus ar na mílte bealaí eile. Is féidir holagraim – pictiúir thríthoiseacha
- a chruthú freisin le léasair.
Go hiondúil, leathann (spreads) solas amach go tapa i ngach treo. Féach
ar an gcaoi a leathann solas ó thóirse. Ní leathann solas ó léasar ar an
gcaoi chéanna. Cruthaíonn léasar ga (beam) caol cumhachtach solais. Is
féidir léasair a dhéanamh de rúibíní agus de shaifírí, agus d’ábhair eile. Ní
bhíonn ach aon dath amháin ar an solas a thagann as léasar. Dath dearg
a bhíonn ar an solas a thagann as léasar rúibín.
An raibh a fhios agat go bhfuil dathanna i solas? Nuair a fheiceann tú
solas ag teacht isteach trí fhuinneog, ní fheiceann tú dath ann. Ach má
fhéachann tú ar an solas ar bhealach áirithe, feicfidh tú go bhfuil a lán
dathanna ann. Níos mó ná 300 bliain ó shin, fuair an t-eolaí Isaac Newton
amach go bhféadfadh sé dathanna éagsúla a fheiceáil i nga solais, dá
soilseodh (shone) sé an ga trí phriosma (prism). Fuair sé priosma agus
shoilsigh sé ga caol de sholas na gréine tríd. Tháinig an ga amach ar
an taobh eile mar dhathanna éagsúla. Chonaic Newton seacht ndath
éagsúla sa gha solais. Chonaic sé dearg, flannbhuí (dath oráiste), buí,
uaine (glas), gorm, indeagó agus corcarghorm (violet). Féach an féidir leat
na dathanna seo a fheiceáil tú féin.

Dúshláin
Bhreise
Na dathanna a bhíonn i solas, is féidir iad a thaispeáint ar bhealaí eile.
An bealach is éasca ná solas a shoilsiú trí phriosma gloine, ach is féidir
triail a bhaint freisin as solas a shoilsiú trí vása trédhearcach gloine
nó trí sheodra. Má tá osteilgeoir sa rang, iarr ar an múinteoir bosca
trédhearcach (lán le huisce) a chur ar a bharr. Cuir an t-osteilgeoir ar
siúl. Féach ar an tsíleáil. Cad a fheiceann tú?
Soilsigh tóirse ar sheandlúthdhiosca. Cé mhéad dath a fheiceann tú?

Uisce

Mura bhfuil priosma agat sa seomra ranga, is féidir leat dathanna solais
a thaispeáint ar an mbealach seo thíos.
BUNÁBHAIR:
• Uisce
• Bosca / coimeádán plaisteach / gloine trédhearcach, m.sh. bosca lóin
• Scáthán – bheadh ceann plaisteach oiriúnach
• Tóirse ar a bhfuil ga láidir solais
• Marla
• Cárta / páipéar bán
• Seomra dorcha
TREORACHA:
1. Líon an bosca 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 mbocálann an solas
ar an scáthán.
6. Féach ar an gcárta. Ba cheart go mbeadh na dathanna ar
fad le feiceáil ar an gcárta.
7. Scríobh síos ord (order) na ndathanna.
CÉN FÁTH A DTARLAÍONN SÉ SEO?
Athraonann (refracts) nó lúbann an t-uisce an solas agus scarann
(separates) sé an solas ina dhathanna. Frithchaitheann (reflects) an
scáthán na dathanna seo ar an gcárta.

Freagraí ar an gCrosfhocal

Treoracha:
1. Cuir an píosa cairtchláir ar an bhféar.
2. Fág ann é ar feadh cúpla lá.
3. Ardaigh é. Féach ar an bhféar atá faoi.

Bunábhair:
• Tóirse
• Scátháin (oibríonn cinn phlaisteacha go maith)
• Seomra sách dorcha

Is é tuar ceatha (B) atá fíor. Níl na dathanna sa dá cheann eile
san ord ceart. Dearg, flannbhuí, buí, uaine, gorm, indeagó agus
corcarghorm an t-ord ceart.

Bunábhair:
• Píosa cairtchláir nó mata nó leac mhór
• Píosa féir taobh amuigh

Nuair a bhocálann solas ó dhromchla (surface), deirimid go
bhfrithchaitheann an dromchla é. Is frithchaiteoirí (reflectors) iontacha
iad scátháin. Is féidir é seo a thástáil ach scátháin a úsáid chun solas
tóirse a lonrú ar áiteanna éagsúla sa seomra ranga ag an am céanna.
Caithfidh an tóirse fanacht ar an mbord. An féidir leat an tóirse a lonrú
faoin mbord?

Is é tuar ceatha (B) atá fíor. Níl na dathanna sa dá cheann eile
san
ord2.ceart.
flannbhuí,6. buí,
uaine, gorm, indeagó agus
Trasna:
VEGASDearg,
5. DEANNACH
LUIBHITEOIR
an t-ord10.
ceart.
8. UAINE 9. NEWTON
FEOILITEOIR
De corcarghorm
Anuas: 1. FRITHCHAITEOIR 3. SOLAS 4. BAC 7. BREOSLA

Is í an ghrian is cúis leis an mbia atá ar fáil i bplandaí glasa. Itheann
luibhiteoirí (herbivores) plandaí. Is luibhiteoirí iad ba agus caoirigh,
mar shampla. Gan solas na gréine, gheobhadh plandaí glasa bás.
Ansin gheobhadh na luibhiteoirí bás. Gan luibhiteoirí, gheobhadh na
feoiliteoirí (carnivores) bás freisin mar nach mbeadh aon fheoil (aon
ainmhí) le hithe acu. Agus go luath ina dhiaidh sin, formhór na beatha
mar is eol dúinn í, gheobhadh sí bás. Ní hamháin go n-úsáidimid plandaí
beo le haghaidh bia, ach úsáidimid iad le haghaidh breosla (fuel) freisin;
tagann adhmad ó chrainn agus tagann gual, móin, ola agus gás nádúrtha
ó fhásra (vegetation) a bhí ann fadó.
Sa ghníomhaíocht seo, feicfidh tú go n-úsáideann plandaí solas gréine
chun fás i gceart.

Ga solais

