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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

D’fhág an spásárthach New Horizons an domhan seo mí Eanáir
2006, naoi mbliana ó shin. Ó shin, tá sé ag taisteal i dtreo
Phlútóin, turas atá níos mó ná 7.5 billiún ciliméadar. De réir
a chéile, tá sé ag tarraingt ar Phlútón agus tarlóidh an chéad
tareitilt ghar (close flyby) ar 14 Iúil 2015. Ní fhaca duine ar
bith riamh an domhan fuar seo. Go dtí cúpla bliain ó shin, dúirt
eolaithe gurbh é Plútón an pláinéad ba sheachtraí (outermost)
inár ngrianchóras (solar system) ach d’ísligh siad stádas (status)
Phlútóin agus deir siad anois gur abhacphláinéad (dwarf planet)
é. Tá a fhios againn go bhfuil, ar a laghad, cúig ghealach ag
Plútón. Charon is ainm den ghealach is mó díobh.
12 lá ó shin, ar an 6 Márta, bhí spásárthach eile, darb ainm
Dawn, gar do Ceres, abhacphláinéad eile. Tá Ceres i gcrios
astaróideach (asteroid belt) ár ngrianchórais féin. Ba í sin an
chéad uair riamh ar fhithisigh taiscéalaí spáis (space probe
orbited) abhacphláinéad. Tá Dawn ag taisteal le 8 mbliana anuas.

Fíricí Fónta

• Uaireanta, bíonn éiclips thriarach (triple) ag Iúpatar – caitheann
trí ghealach scáth ar an bpláinéad ag an am céanna.
• I rith éiclipse sa tSín ársa, bhuail daoine drumaí agus potaí
chun díbirt a dhéanamh ar ‘an madra neimhe’ (heavenly) .i. an
éiclips, mar go raibh sé ag ithe na gréine!
• Nuair a chuir eolaithe taifid ársa ar éiclipsí ó 1050 R.C. i
gcomparáid le háirimh (calculations) an lae inniu, fuair siad
amach go bhfuil an lá inniu 0.047 soicind níos faide ná mar a
bhí sé ansin.
• Ní bheidh éiclips gréine le feiceáil ar chor ar bith i gceann
milliún bliain, mar go bhfuil an ghealach ag gluaiseacht go mall
ar shiúl ón domhan, (3.78 cm sa bhliain).

Scáthanna sa spás
Trasna
4. An __________ neimheʼ a thug muintir na Síne ársa mar ainm
ar éiclips. (5)
5. Abhacphláinéad atá i gcrios astaróideach ár ngrianchórais féin. (5)
7. Uaireanta, bíonn éiclips __________ ag Iúpatar. (9)
8. An leathsféar ina bhfuilimid inár gcónaí. (7)
Anuas
1. Bíonn scáth ann nuair a bhíonn rud teimhneach sa bhealach
ar an ______ . (5)
2. Má tá rud _____________, ní féidir feiceáil tríd. (10)
3. Uaireanta chun clog gréine a dhéanamh, úsáideann daoine _____
sa talamh. (4)
4. Uaireanta, cuireann éiclips ___________ ar ainmhithe. (9)
5. Is féidir portráid scátha a dhéanamh ach ___________ an duine
a chur sa bhealach ar an solas. (5)
6. Tá, ar a laghad, cúig cinn ag Plútón. (7)

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: Niamh Boyle, 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

I gceann dhá lá,
Dé hAoine, tarlóidh
lánéiclips gréine. Bíonn
éiclips gréine ann nuair a
ghluaiseann an ghealach
idir an domhan agus an
ghrian. Nuair a tharlaíonn
sé seo, ní shroichfidh
gathanna solais na
gréine an domhan.
Caitheann an ghealach
scáth ar dhromchla an
domhain. Beidh codanna
den domhan dorcha i rith
an lae. Dé hAoine beidh

an ghrian, an ghealach
agus an domhan in aon
líne dhíreach amháin.
Ní minic a tharlaíonn sé
seo.
Fadó, scanraigh na
scáthanna ollmhóra
seo daoine. Chreid siad
gur thuar an éiclips
tubaiste mhór a bhí
le teacht. Chreid na
Gréagaigh ársa gur
dhia í an ghrian, agus
nuair a tharla éiclips shíl
siad gur chomhartha

í go raibh an ghrian á
dtréigean (abandoning
them). Tagann an focal
‘éiclips’ ó fhocal Gréigise
a chiallaíonn ‘tréigean’.
Uaireanta, cuireann
éiclips mearbhall, nó
fiú faitíos, ar ainmhithe
freisin. Ceapann roinnt
éan go bhfuil sé in am
dul a chodladh mar go
bhfuil sé dorcha. Ansin
dúisíonn siad nuair a
ghealann an lá arís.
I lánéiclips gréine,

clúdaíonn an ghealach
diosca iomlán na gréine.
I bpáirtéiclips, clúdaíonn
an ghealach cuid den
ghrian. Dé hAoine,
feicfimid páirtéiclips
seachas lánéiclips. Mura
bhfuil sé róscamallach,
feicfimid í ag tarlú idir
8.30 agus 11.30 ar
maidin. Ach cuimhnigh
- ná féach riamh
díreach ar an ngrian.
Ná cuir radharc na súl
i mbaol.

Chuir scáthanna iontas
ar dhaoine i gcónaí. Cad
ba scáth ann? Conas a
rinneadh é? Thug siad
faoi deara fadó go raibh
an cruth céanna ar an
scáth agus a bhí ar an
rud a bhí sa bhealach
ar sholas na gréine.
Nuair a fheiceann tú do
scáth féin, tá tú féin sa
bhealach ar an ngrian.
Níos mó ná 2,000 bliain
ó shin, d’úsáid eolaí
Gréagach scáthanna

chun imlíne an domhain
a thomhas. Níos mó
ná 5,000 bliain ó shin,
thosaigh daoine ag
úsáid fad scáthanna
chun an t-am a léamh.
Déanann réalteolaithe
(astronomers) staidéar ar
an gcruinne (universe).
Anois, úsáideann
réalteolaithe scáthanna
chun breis eolais a fháil
ar réaltaí agus ar réaltraí
(galaxies).

Súgradh le scáthanna

Cad is scáth ann?

Déan d’éiclips féin
Tá éiclips na gréine cosúil le scáth millteach mór ar an domhan. Is
féidir léiriú a dhéanamh ar an gcaoi a dtarlaíonn éiclips ach foinse
(source) solais agus rudaí cruinne a úsáid. Seasann na rudaí cruinne
don ghrian agus don ghealach.
Ní ligeann lámha do sholas taisteal tríothu; tá siad
teimhneach. Is féidir leat spraoi a bheith agat ag déanamh
scáthanna i gcruth ainmhithe le do lámha. Taispeánann an pictiúr duit
conas ceann madra agus ceann éin a dhéanamh. An féidir leat oibriú
amach conas cruthanna eile a dhéanamh? Cad faoi ialtóg?
Bain triail as portráid scátha de do chara a dhéanamh – úsáid a
c(h)eann chun an solas a stopadh.
Amuigh sa chlós, bain triail as lámh a chroitheadh le scáth do charad
nuair nach bhfuil bhur lámha i dteagmháil le chéile.

Anois, úsáid tóirse chun tástáil a dhéanamh ar na hábhair. Taifead na
torthaí sa chairt. Taifead an bhfuil siad trédhearcach, tréshoilseach nó
teimhneach. Cuir tic isteach le taispeáint an ndéanann siad scáth maith.
Ábhar

Trédhearcach,
Déanann sé Ní dhéanann sé
Tréshoilseach nó scáth maith scáth maith
Teimhneach

Lionsa
spéaclaí

M

Léigh tú ar an gcéad leathanach go ndéanann rud scáth nuair a bhíonn sé
sa bhealach ar sholas na gréine. Ach ní dhéanann gach rud scáth maith.
Díreach tar éis na Nollag, d’insíomar duit gur féidir rudaí a rangú (sort) ag
brath ar an méid solais a théann tríothu. Má ligeann ábhair áirithe don
solas taisteal tríothu, deirimid go bhfuil siad trédhearcach (transparent).
Ligeann ábhair eile do roinnt solais taisteal tríothu ach ní féidir feiceáil
tríothu go soiléir; tá na hábhair seo tréshoilseach (translucent). Tá ábhair
eile ann nach ligeann don solas taisteal tríothu ar chor ar bith agus
deirimid go bhfuil siad teimhneach (opaque). Feicfidh tú ábhair éagsúla
sa phictiúr. Cén sórt ábhair is fearr a dhéanfadh scáth? Tuar.

Bunábhair:
• Tóirse nó lampa boird
• Oráiste
• Meall marla (é thart ar ¼ mhéid an oráiste)
• Seomra dorcha
• Rialóir
Treoracha:
1. Cuir an t-oráiste agus an marla ar an mbord, i líne, agus iad thart ar
20 cm óna chéile.
2. Seas thart ar 60 cm ar shiúl (away) ón mbord. Cuir an tóirse taobh
thiar den mharla. Beir air ag an leibhéal céanna leis an oráiste agus an
marla. Las an tóirse.
3. Féach ar an scáth atá ar an oráiste. An bhfuil codanna (parts) de níos
dorcha ná codanna eile?
Cad a tharla?
Sa tionscnamh, seasann an meall marla don ghealach, seasann an
tóirse/lampa don ghrian agus seasann an t-oráiste don domhan. Nuair
a chuireann an ghealach cosc ar sholas na gréine ní shroicheann an
solas sin an domhan agus caitheann an ghealach scáth. Bíonn cuma
an-dorcha ar lár an scátha. Tugaimid lánscáil (umbra) mar ainm air seo.
Tugaimid leathscáil (penumbra) mar ainm ar an scáil éadrom atá ar an
imeall seachtrach (outer).

Peann
luaidhe

Siosúr

Clog scátha

Píosa páipéir
ghréiscdhíonaigh

Sa leathsféar thuaidh (áit a bhfuilimid inár gcónaí), éiríonn na scáthanna
níos gaire agus muid ag tarraingt ar (approaching) lár an tsamhraidh.
Beidh scáth dubh nó dorcha ann i gcónaí. Éiríonn sé níos gaire agus muid
ag tarraingt ar lár an lae.

Fuinneog
ranga

Bosca lóin
Má tá an tsamhail gar don tóirse, stopfaidh sí a lán solais. Mar sin, beidh
an scáth mór. Má tá an tsamhail níos faide ar shiúl ón tóirse, ní stopfaidh
sí mórán solais. Mar sin, beidh an scáth níos lú.

Scáthanna móra agus
scáthanna beaga

Léiríonn mo chuid torthaí go ndéanann ábhair th ………………………………………… cha
scáthanna maithe.

Fadó, thug daoine faoi deara gur
bhog scáthanna timpeall i rith an
lae. D’úsáid siad an t-eolas seo
chun cloig ghréine a dhéanamh. Is
clog an-simplí é clog gréine. Bata
sa talamh, is é sin an clog gréine is
simplí toisc go gcaitheann sé scáth
a thaispeánann am an lae. Chomh
fada siar le 3,600 bliain ó shin, d’úsáid daoine scáth na gclog gréine chun
an t-am a léamh. Ní fios cathain a rinne daoine an chéad chlog gréine
ach rinne na sean-Éigiptigh cloig ghréine a thaispeáin an t-am, an lá ab
fhaide sa bhliain agus an lá ba ghiorra.

Clog scátha
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Cloig ghréine

Scáthanna móra agus
Funscáthanna
with shadows
beaga

Tá sé ar intinn ag Mollaí agus Maidhc clog scátha a dhéanamh.
• Deir Mollaí go bhfaighidh siad scáth dearg má chuireann siad peann luaidhe
dearg sa spól.
• Deir Maidhc go mbeidh fad scáth an phinn luaidhe i gcónaí mar an gcéanna.
Cad a shíleann tusa? Déan do chlog scátha féin agus féach an aontaíonn tú leo.

Bíonn scáthanna áirithe mór; bíonn cinn eile beag. Cén fáth?
Cabhróidh an chéad ghníomhaíocht eile leat an
fáth a thuiscint.

BUNÁBHAIR:
• Tóirse
• Samhail ar chárta m.sh. duine nó réalta. Beidh cruth atá 10 cm ar airde
go maith.
• Rialóir nó miosúr
• Siosúr
• Balla mín nó píosa mór cárta bháin – seo é an ‘scáileán’
• Seomra dorcha
TREORACHA:
1. Gearr cibé cruth a theastaíonn uait as an gcárta. Is í seo an tsamhail.
2. Má tá tú ag úsáid cárta mar scáileán, greamaigh den bhord é le marla.
3. Cuir an tóirse thart ar 1 m ón scáileán.
4. Bí cinnte go bhfuil an seomra dorcha.
5. Las an tóirse agus cuir an tsamhail gar don tóirse.
6. Tomhais méid an scátha. Taifead do fhreagra.
7. Cad a tharlóidh do mhéid an scátha, dar leat, má bhogann tú an tsamhail
10 cm ar shiúl ón tóirse, i dtreo an scáileáin? Tuar.
8. Tomhais méid an scátha. Taifead do fhreagra.
9. Bog an tsamhail 20 cm ar shiúl ón tóirse. Tomhais agus taifead mar a
rinne tú thuas.
PLÉIGH: Cad a thugann tú faoi deara faoi na tomhais? An bhfuil siad ag éirí
níos faide nó níos giorra? Scríobh síos cúis don athrú seo:

Bunábhair:
• Peann luaidhe dearg
• Píosa mór páipéir
• Spól
• Marcóir nó peann luaidhe chun taifead a dhéanamh
• Marla
• Rialóir nó miosúr
Treoracha:
1. Cuir an peann luaidhe/an bata sa spól. Greamaigh an spól go daingean den
pháipéar le marla.
2. Lá grianmhar, cuir do chlog scátha amuigh sa chlós.
3. Tarraing líne ar scáth an phinn luaidhe agus taifead an t-am ag bun na líne.
4. Tomhais fad an scátha.
5. Déan é seo gach uair an chloig. An síleann tú go raibh an ceart ag Maidhc
agus Mollaí?
Smaoinigh air seo:
Má dhéanann Maidhc agus Mollaí an t-imscrúdú san áit cheannann chéanna i
rith an tsamhraidh, an mbeidh na scáthanna níos faide nó níos gaire?

Trasna: 4 - MADRA; 5 - CERES; 7 - THRIARACH; 8 - THUAIDH
Anuas: 1 - SOLAS; 2 - TEIMHNEACH; 3 - BATA; 4 - MEARBHALL;
5 - CEANN; 6 - GEALACH
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