Carranna eitilte

Sciurd agus scaird
D’airg Yves Rossy an scairdphaca agus is féidir le duine amháin an
scairdphaca a úsáid in aon am amháin (at a time). Tá eití an scairdphaca
an-éadrom agus tá siad déanta as snáithíní carbóin. Sa bhliain 2008,
cheangail Yves an scairdphaca eiteach ar a dhroim agus d’eitil sé trasna
Mhuir nIocht (English Channel).
Feidhmíonn (work) scairdinnill agus scairdphacaí mar a fheidhmíonn
balún. Samhlaigh go séideann tú balún agus ansin go scaoileann tú uait
é. Sciurdfaidh sé uait ar luas lasrach. Tarlaíonn sé seo mar go bhfuil aer
taobh istigh den bhalún agus go n-éalaíonn sé go han-tapa. Brúnn sé seo
an balún chun tosaigh. Dónn scairdinneall breosla agus cruthaíonn an
dó seo gáis. Éalaíonn na gáis ó chúl an innill go tapa agus brúnn siad an
t-eitleán nó an roicéad, nó Yves Rossy agus a scairdphaca, ar aghaidh.
Déan an tuairim seo a thástáil
sa chéad ghníomhaíocht eile.

BUNÁBHAIR:
• Soip óil do na
hacastóirí (axles)
• Spóil fholmha nó
rotha bréige
• Cairtchlár righin
• Seilitéip
• Siosúr
• Balún
• Marla
TREORACHA:
1. Fill an cairtchlár i
gcruth dronuillinne (féach
ar phictiúir 1 agus 2). Seo é an carr
nó an bugaí.
2. Greamaigh na hacastóirí (soip) ar bhun an chairr le seilitéip
(Pictiúr 1).
3. Cuir na rotha ar na soip. Bí cinnte go bhfuil siad ag casadh go réidh.
4. Cuir píosaí beaga marla ar na soip chun na rotha a choimeád orthu.
5. Brúigh an carr – an bhfuil sé ag gluaiseacht go réidh?
6. Déan poll sa chuid ingearach den chairtchlár. Cuir balún tríd an bpoll
(féach ar phictiúr 2).
7. Cuir an carr ar an urlár agus séid an balún. Coimeád dúnta é i
ndiaidh duit é a shéideadh.
9. Scaoil uait an balún agus féach cé chomh fada agus
a ghluais do charr.
10. Meas an carr. An gá duit aon rud a athrú
chun an carr a fheabhsú?
DÚSHLÁN BREISE:
Rinne Mollaí poll mór
sa chairtchlár don bhalún.
Rinne Maidhc poll beag. An
ndéanfaidh méid an phoill
difríocht don bhealach a
ngluaisfidh an carr?
Dear imscrúdú le fáil
amach. Cuir fáthanna le do
fhreagra.

D’airg Neil Laughton carr eitilte.
Taistealaíonn an carr ar bhóithre agus tríd
an aer. ‘Skycar’ is ainm don charr eitilte seo.
I mí Eanáir 2009, d’fhág Laughton Londain
le heitilt go Timbeactú i Mailí, in iarthar na
hAfraice. Úsáid d’atlas chun fáil amach
cá bhfuil an áit seo agus chun an turas a
leanúint). Tar éis cúpla eachtra, shroich sé
ceann scríbe ar an 25ú Feabhra 2009.

Maid

í Cúl

Molla

hc Re
ascóp
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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Arbh eol duit?

Ó am go ham i Sasana bíonn comórtas áirithe ar siúl - Corn Icarus
an t-ainm atá air. Bíonn ar dhaoine eitleán a eitilt ach ní féidir leo ach
úsáid a bhaint as cumhacht a matán (muscles) agus cumhacht troitheán
(pedals). Tá na heitleáin cosúil le rothair ar a bhfuil eití. Sa bhliain 2013,
bhí eitleán amháin ann agus ní raibh san eitleán ach péire eite agus
suíochán déanta as dhá chathaoir infhillte alúmanaim! Ní raibh rialtáin ar
bith ann seachas troitheáin rothair agus hanla stiúrtha (steering).

Tráth na gCeist
Tá an t-eagrán seo ar chúrsaí eitilte léite agat. Anois déan iarracht na
ceisteanna seo a fhreagairt.
1. Tá an t-eitleán Solar Impulse déanta as ábhar atá
(a) chomh trom céanna le páipéar (b) níos troime ná é
(c) trí huaire níos éadroime ná é.
2. Má tá lanna móra ar héileacaptar, titfidh sé
(a) níos moille ná héileacaptar a bhfuil lanna beaga air (b) níos tapúla ná é
(c) ag an ráta céanna leis.

Flying High

3. Tá Sliabh Fuji (a) sa tSualainn (b) sa tSeapáin (c) sa Spáinn.
4. Níos mó ná (a) 20 (b) 200 (c) 2000 bliain ó shin, d’airg muintir na Síne
bréagán agus d’eitil sé mar a bheadh héileacaptar ann.
5. Is as (a) an Eilvéis (b) an Eastóin (c) an Éigipt do Yves Rossy.
6. Brúnn aer (a) síos – sin é an t-aon treo
(b) aníos, anuas agus isteach orainn (c) suas – sin é an t-aon treo.
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Go hard sa spéir
Is é Sliabh Fuji an sliabh is cáiliúla
sa tSeapáin. Chruthaigh trí bholcán é.
Is é an sliabh is airde sa tSeapáin é
freisin – tá sé beagnach 3,776 m ar
airde. De ghnáth, glacann sé 6 uair an
chloig ar dhuine Fuji a dhreapadh, ach
ní bhíonn cead ag daoine é a dhreapadh
ach amháin i mí Iúil agus i mí Lúnasa. I
mí na Samhna 2013, chuir Eilvéiseach
(Swissman) scairdphaca (jet-pack) ar a
dhroim agus d’eitil sé timpeall ar Fuji.
Yves Rossy is ainm don fhear sin. Thóg
sé thart ar dheich nóiméad air eitilt
timpeall an tsléibhe. Rinne sé é seo naoi
n-uaire i rith seachtaine. Bhí eití (wings)
ar an scairdphaca agus bhí Yves in ann
taisteal chomh tapa le 300 km/uair.

Tá taithí againn ar eitleáin mhóra a
fheiceáil sa spéir. Tá roinnt acu ollmhór
agus iompraíonn siad na céadta
paisinéir. Mar shampla an Airbus A380,
iompraíonn sin 853 paisinéir! Tá eitleáin
úsáideach, ach dónn siad a lán breosla
iontaise, breosla a chosnaíonn a lán
airgid. Úsáideann an Boeing 747, mar
shampla, thart ar cheithre lítear breosla
gach soicind! Bíonn gá le haerfoirt
mhóra agus le rúidbhealaí (runways)
fada freisin, agus mar sin, tá áiteanna ar
fud an domhain nach féidir le heitleáin
iad a shroicheadh.
Mar réiteach ar an bhfadhb seo is
féidir héileacaptair a úsáid. Is féidir
leo tuirlingt in áiteanna nach féidir le

heitleáin tuirlingt, agus níl aon ghá le
haerfoirt mhóra ná le rúidbhealaí. Is
féidir le héileacaptair eitilt go háit ar
bith agus, ar an ábhar sin, úsáidimid
iad chun teacht i gcabhair ar dhaoine
nó chun bia a sheachadadh (deliver)
do dhaoine in áiteanna atá doshroichte
(inaccessible). Tá siad thar a bheith
úsáideach tar éis timpiste nó tubaiste
(crith talún nó spéirling, mar shampla)
a rinne damáiste d’aerfoirt agus do
rúidbhealaí.
Faoi láthair, tá daoine ar nós Yves
Rossy ag féachaint ar fheithiclí eitilte
atá níos lú ná héileacaptair le fáil amach
an féidir leo iad a úsáid. San am atá
le teacht, b’fhéidir go n-úsáidfimid

feithiclí mar iad ar an gcaoi chéanna ina
n-úsáidimid carranna anois. D’fhéadfadh
daoine iad a úsáid chun páistí a
thabhairt ar scoil nó chun taisteal trasna
na cathrach dá mbeadh an trácht trom
ar an mbóthar. Is airgeoir (inventor) é
Paul Moller agus tá sé ag obair ar charr
a d’iompródh ceathrar. D’éireodh sé
den talamh agus thuirlingeodh sé go
ceartingearach (vertically) – ní bheadh
rúidbhealach ag teastáil uaidh. Bheadh
rialtáin (controls) eitilte uathoibritheacha
(automatic) ag an gcarr agus ní bheadh
tada le déanamh ag an tiomanaí ach
an luas agus an treo a chur isteach ar
ríomhaire.
Lean ort ag léamh faoi fheithiclí eitilte.

Timpeall an
domhain gan
breosla ar bith

Brúigh suas é
Is cuma cén sórt eitilte atá i gceist, tá aer tábhachtach. Úsáideann faoileoirí (gliders) feachtanna (currents) aeir
the; nuair a bhíonn balúin theo (hot-air balloons) lán le haer te, bíonn siad éadrom agus gluaiseann siad suas san
aer; úsáideann paraisiúit an t-aer a bhrúnn aníos orthu chun iad a mhoilliú ar a mbealach síos go talamh. Na céadta
bliain ó shin, fuair eolaithe amach go ndéanann aer brú. Bíonn sé ag brú orainn de shíor ach ní thugaimid faoi deara
é mar go bhfuil sé ag brú aníos, anuas agus isteach orainn. Tá sé deacair a shamhlú go mbrúnn aer aníos ach
déan an ghníomhaíocht seo go bhfeicfidh tú.
BUNÁBHAIR:
• Próca gloine
• Uisce
• Báisín nó doirteal
• Páipéar nuachta (ar eagla go ndoirtfeá uisce)
• Píosa cairtchláir righin atá beagán níos mó ná barr an phróca
TREORACHA:
1. Líon an próca le huisce.
2. Cuir an cairtchlár ar bharr an phróca. Cuir do lámh ar an
gcairtchlár chun é a choimeád san áit cheart.
3. Tuar cad a tharlóidh má thiontaíonn tú an próca bun os cionn gan
do lámh a choimeád ar an gcárta. Taifead do thuar.
4. Tiontaigh an próca bun os cionn go cúramach. Coimeád an
cairtchlár ar bharr an phróca (déan é seo os cionn an bháisín).
5. Bain do lámh den chairtchlár. Féach cad a tharlaíonn.
CÉN FÁTH A DTARLAÍONN SÉ SEO?
Fanann an t-uisce sa phróca mar go bhfuil an t-aer faoin
gcairtchlár ag brú chomh láidir sin ar an gcairtchlár go
gcoimeádann sé an cairtchlár ar an bpróca.

An héileacaptar is lú ar domhan, tá
meáchan 75 kg ann. Tá cathaoir ann, feac
(footrest), hanla (handlebar) agus na rótair
(rotors), ar ndóigh.

I gcúrsaí eitilte héileacaptair tá an-tábhacht le haer freisin, go háirithe le
haer comhbhrúite (compressed/squashed). Ag an am seo den bhliain,
bíonn duilleoga agus síolta ag rothlú (spinning) go mall ó chrainn. Agus
daoine ag féachaint ar shíolta ag rothlú go talamh, b’fhéidir gur tháinig
an smaoineamh isteach ina n-intinn faoi conas héileacaptar a airgeadh.
Níos mó ná 2000 bliain ó shin, d’airg muintir na Síne bréagán agus
d’eitil sé mar a bheadh héileacaptar ann. Beagnach 600 bliain ó shin,
dhear Leonardo da Vinci rud éigin a bhí an-chosúil le héileacaptar an
lae inniu. Ach ní raibh héileacaptair, mar is eol dúinn iad, ar fáil go dtí an
20ú haois (century). Is meaisíní an-chasta (complex) iad.
Déan héileacaptar simplí de pháipéar agus faigh amach mar a
chabhraíonn aer leis titim go mall.

Bunábhair:
• Cárta
• Peann luaidhe
• Fáiscíní páipéir
• Siosúr
Treoracha:
1. Tarraing an pátrún thuas ar phíosa cárta.
2. Gearr ar na línte leanúnacha. Fill ar na línte briste.
3. Fill eite amháin chun tosaigh agus an eite eile siar
(féach ar an léaráid).
4. Cuir fáiscín páipéir le cabhail (body) an eitleáin.
5. Lig don héileacaptar titim ó áit ard agus féach an bealach a
dtiteann sé.

B’fhéidir go gceapann tú nach bhfuil i héileacaptair pháipéir ach píosa
spraoi. Ach tá eitleán ann anois, Solar Impulse, agus tá sé déanta as
snáithíní carbóin (carbon fibres) atá trí huaire níos éadroime ná páipéar.
Iompraíonn sé duine amháin agus úsáideann sé cumhacht na gréine mar
fhuinneamh (energy).
Tá réise eite (wingspan) Solar Impulse chomh mór céanna le réise eite
an Boeing 747 ach tá an t-eitleán uile clúdaithe i bpainéil ghréine (solar
panels). Is féidir leis eitilt de lá agus d’oíche – úsáideann sé cadhnraí
(batteries) san oíche nuair nach mbíonn an ghrian ag taitneamh. Ní
ghluaiseann sé go han-tapa – thart ar 140 k/uair – ach anuraidh, d’eitil
sé trasna SAM ó San Francisco go Nua Eabhrac. Thuirling sé i gcúig
chathair idir an dá phointe sin. Tá súil ag na hairgeoirí Solar Impulse 2 a
chur timpeall an domhain sa bhliain 2015.

Fadhb le réiteach
Teastaíonn ó Mhaidhc agus ó Mhollaí héileacaptar a dhéanamh
a thitfidh go han-mhall ar fad. Síleann siad go mbeadh sé seo
tábhachtach dá mbeadh an héileacaptar le tuirlingt ar thalamh garbh.
Deir Maidhc go dtitfeadh an héileacaptar níos moille dá mbeadh
na lanna (blades) níos mó. Deir Mollaí gur fearr lanna beaga. Cad a
shíleann tusa? Dear tástáil chothrom leis an gceist a imscrúdú.

Freagraí ar Thráth na gCeist

Rinne Orville agus Wilbur Wright an chéad eitleán ar éirigh leis eitilt riamh. Bhí
siopa deisiúcháin ag na deartháireacha do rothair ach bhí siad i gcónaí ag iarraidh
meaisín eitilte a dhéanamh. Tar éis blianta a chaitheamh ar thaighde (research)
agus ag obair air, d’éirigh leo eitleán a dhéanamh. Thug siad ‘The Flyer’ mar ainm
air agus d’eitil siad é. Ar an 17 Mí na Nollag, 1903, d’éirigh an t-eitleán san aer,
d’iompair sé Orville 36 m agus d’fhan sé 12 shoicind ‘ag eitilt’ san aer.

Eitilt i
héileacaptair

Arbh eol
duit?
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An chéad
mheaisín eitilte

De réir mar a thiteann an héileacaptar, bíonn an t-aer ceaptha (trapped) faoi na lanna. Bíonn an t-aer ag brú aníos agus baineann sé seo moill as an titim.
Tógfaidh sé níos faide ar an héileacaptar leis na lanna móra titim mar go bhfuil níos mó aeir ceaptha.
Chun tastáil chothrom a dhéanamh, caithfidh gach rud, seachas méid na lann, a bheith mar an gcéanna. Caithfidh tú ligean do na héileacaptair titim ón
airde chéanna.

Fadhb le réiteach

