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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Ar an gcéad leathanach léigh tú gur tháinig ainm an spásárthaigh ón
gcloch Rosetta, a fuair saighdiúir san Éigipt thart ar 200 bliain ó shin. Bhí
an chloch clúdaithe le scríbhneoireacht, iairiglifí nó scríbhneoireacht le
pictiúir ina measc. Ciallaíonn an focal ‘Iairiglifí’ pictiúir naofa. Mhaisigh
sagairt na hÉigipte ballaí na dteampall agus na dtuamaí le hiairiglifí. Bhí
thart ar 700 comhartha éagsúil acu sa chóras scríbhneoireachta seo.
Taispeánann an chairt thuas roinnt de na comharthaí sin.
Bain triail as an gcóras scríbhneoireachta seo a úsáid. Déan iarracht an
focal ‘pirimid’ a scríobh. Tá an freagra ar leathanach eile. Déan iarracht
focail eile a scríobh – ‘cat, pian’ agus ‘mata’ mar shampla. Déan le cara é.

Cóiméad Halley
Fithisíonn cóiméid an ghrian, díreach mar a dhéanann na pláinéid.
Tógann sé na céadta, nó fiú na milliúin, bliain ar roinnt acu dul thart ar
an ngrian aon uair amháin. Ní thógann sé ach cúpla bliain ar chinn eile
an fhithis a dhéanamh. Tá Cóiméad Halley ar cheann de na cóiméid is
cáiliúla riamh. Tá an cóiméad ainmnithe as Edmund Halley, réalteolaí
Sasanach; d’oibrigh sé amach fithis an chóiméid sin toisc gur thuig sé
gur mar a chéile an cóiméad a chonaic daoine sa bhliain 1531 agus sa
bhliain 1607 agus go raibh fithis 75/76 bliain aici.
Ceist ar chóiméad
Ba í 1986 an uair dheiridh a chonaic daoine Cóiméad Halley. Cathain a
fheicfimid arís é?

Trasna
2. Ainm an spásárthaigh. (7)
6. Chuirfeadh boladh P67 iad seo i gcuimhne duit. (9,4)
8. Cráitéar in Arizona. (9)
9. Cóiméad a bhí le feiceáil in 1986. (6)
10. Ainm an tuirlingeora: (6)
Anuas
1. Is píosa beag carraige é a thiteann ón spás. (13)
3. Ainm eile ar chóiméad: réalta _ _____________ (2, 10)
4. Nuair a bhíonn cóiméad ag briseadh suas, bíonn imchruth
__________ air. (7)
5. Pictiúr naofa i scríbhneoireacht na hÉigipte. (9)
7. B’fhealsúnaí Gréagach é. (9)
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Encounters with a comet
Buail le cóiméad
Sa bhliain 2004, láinseáladh
(launched) an spásárthach Rosetta ón
domhan seo agus, ó shin i leith, tá sé
ar thuras trínár ngrianchóras (solar
system) – turas a bhí pleanáilte go
mion agus go cúramach. Mí Lúnasa
seo caite, rinne Rosetta teagmháil
le cóiméad (comet) – ba é an chéad
spásárthach riamh é a rinne sin. 67P/
Churyumov-Gerasimenko (67P go
gairid) is ainm don chóiméad. Tá sé
deacair an eachtra seo a shamhlú
mar tá 67P fíorbheag (i gcomparáid
le rudaí eile sa spás) agus chomh
maith leis sin, tá sé ag taisteal ar luas
135,000 km/uair! Philae is ainm don
tuirlingeoir (lander) atá ag Rosetta.
An tseachtain seo caite sa chuid
deiridh den phlean, scaoil Rosetta

Philae, sa chaoi go dtuirlingeodh sé
ar dhromchla (surface) an chóiméid.
Cabhróidh Rosetta linn fáil amach
conas a thosaigh ár ngrianchóras.
Tá an grianchóras níos mó ná 4.6
billiún bliain d’aois. Tá an-suim ag
eolaithe i gcóiméid mar, go bhfios
dúinn, is iad na rudaí is sine agus
is primitíbhí (most primitive) iad sa
ghrianchóras. Uaireanta, tugann
daoine an t-ainm ‘cnoic oighir
(icebergs) an spáis’ orthu. Ceapann
eolaithe go mb’fhéidir go bhfuil ábhar
reoite iontu, ina bhfuil leideanna faoi
cad a chuir tús leis an ngrian agus
leis na pláinéid. Is é gnó Rosetta agus
Philae na leideanna sin a fháil agus
an t-eolas a sheoladh ar ais go dtí an
domhan seo.

Tagann an focal ‘cóiméad’ ó fhocal
seanGhréigise a chiallaíonn ‘gruaig an
chinn’. Níos mó ná 2000 bliain ó shin,
sa Ghréig, bhí fealsúnaí (philosopher)
ann darbh ainm Aristotle, agus rinne
sé cur síos ar chóiméid mar ‘réaltaí ar
a bhfuil gruaig’. Is dócha go raibh sé
ag féachaint ar eireaball an chóiméid
agus ar an gcóma, (an t-imchruth
mongach (fuzzy outline) a thagann
ar chóiméad de réir mar a théann
sé níos gaire don ghrian). De réir
mar a éiríonn an cóiméad níos teo,
athraíonn an t-oighear agus ábhair
eile ó sholad go gás – cuireann an
t-athrú seo imchruth doiléir agus
cuma eireabaill ar an gcóiméad.
Déanann ainmneacha eile i nGaeilge
cur síos maith ar chóiméad – ‘réalta

an eireabaill’, ‘réalta mhongach
(maned)’ nó ‘réalta na scuaibe’.
Níos mó ná 200 bliain ó shin,
tháinig saighdiúir Francach ar (found)
chloch mhór speisialta in aice leis
an mbaile Rosetta san Éigipt. Bhí
scríbhneoireacht mhistéireach ar an
gcloch sin. Iairiglifí (scríbhneoireacht
le pictiúir) an t-ainm a thugaimid
ar an sórt seo scríbhneoireachta.
Is í teanga scríofa na hÉigipte ársa
(ancient) í agus na daoine léannta
a rinne staidéar ar na hiairiglifí, bhí
siad ábalta stair an chultúir ársa sin
a thuiscint uaithi. Is ón gcloch sin a
fuair an spásárthach a ainm agus
táimid ag súil go gcabhróidh Rosetta
na haimsire s’againn linn stair an
ghrianchórais a thuiscint.

Deireadh leis na
díneasáir

I mí Mhéan Fómhair seo caite, d’insíomar duit faoi dhíneasáir éagsúla a
bhí ar an domhan fadó. Chuaigh siad in éag (became extinct) thart ar 65
milliún bliain ó shin. Níl a fhios ag eolaithe go fóill cén fáth go díreach ar
tharla sé seo. Tá teoiric amháin ann gur bhuail dreigít an-mhór an Leithinis
(peninsula) Yucatan i Meicsiceo. Rinne sí cráitéar a chaith an oiread sin
deannaigh (dust) san atmaisféar gur athraigh sé an aeráid go ceann blianta.
Mharaigh sé formhór na beatha plandúla agus ainmhíche, beatha dineasáir
san áireamh.
An rud a bhuail an Domhan, caithfidh go raibh sé 9.5 km ar leithead agus
go raibh sé ag taisteal ar luas 19 km sa soicind nuair a bhuail sé an talamh.
Chruthaigh sé cráitéar níos leithne ná 160 km. Ceapann daoine eile nach
dreigít é an rud seo, ach cóiméad, ach ní fios go díreach.
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BUNÁBHAIR:
• Tráidire nó bosca mór a bhfuil taobhanna air
• Plúr
• Pis thriomaithe (seo é an dreigít)
• Slat mhéadair nó miosúr
TREORACHA:
1. Cuir an plúr sa bhosca – teastóidh 3 cm ar dhoimhneacht uait. Seo
é dromchla an Domhain.
2. Réitigh (smooth) an dromchla.
3. Beir ar an bpis thriomaithe 5 cm os cionn an dromchla. Lig di titim.
4. Cé chomh mór agus atá an cráitéar a rinne tú? Tomhais é. Ar éirigh
mórán den phlúr in airde?
5. Tuar cé chomh mór agus a bheidh an cráitéar a dhéanfaidh tú má
ligeann tú don phis titim méadar amháin os cionn an dromchla.
6. Bain triail as. Cad a tharlaíonn?
DÚSHLÁN BREISE:
Bain triail as seo arís le mirlín (marble) agus le horáiste. Cé chomh mór
agus a bheidh na cráitéir anois?

Freagraí ar an gCrosfhocal

Ceist ar chóiméad

PIRIMID

Focal in iairiglifí

Aire: Clúdaigh do lámha agus tú ag láimhseáil na liathróidí oighir.

Bhíodh faitíos ar dhaoine fadó roimh chóiméid. Cheap daoine gur tuar
mí-áidh nó tubaiste iad. I mí Feabhra 2013, seans gur aontaigh daoine i lár na
Rúise leo nuair a chonaic siad solas an-gheal sa spéir. Cheap a lán daoine gur
chóiméad é, ach dáiríre, ba dhreigití (meteorites) iad a thuirling go talamh.
Bhí an pléascadh chomh glórach (noisy) sin gur bhris sé fuinneoga agus gur
ghortaigh sé níos mó ná 900 duine.
Ní cóiméid amháin a thagann ón spás chugainn – sroicheann dreigeoidigh
(meteoroids) an domhan anois agus arís. Is píosaí beaga carraige iad. Bíonn
roinnt díobh chomh beag le gráinne gainimh agus bíonn trastomhas 1 m i
roinnt eile. Tugaimid an t-ainm astaróidigh (asteroids) ar chinn níos mó bíonn siad go hiondúil idir Mars agus Iúpatar. Tá siad cosúil le cóiméid ach
ní bhíonn an t-eireaball ná an cóma le feiceáil. Má thiteann dreigeoideach ar
dhromchla (surface) an domhain, tugaimid dreigít (meteorite) uirthi. Dó-ídíonn
(burns up) formhór na ndreigeoideach nuair a bhuaileann siad atmaisféar
an Domhain agus tugaimid dreige (meteor) nó caor thine nó réalta reatha
(shooting star) ar an solas lonrach (glowing) a fheicimid agus iad ag dó.

Buaileann dreigít mhór dromchla an Domhain ó am go chéile. Nuair
a tharlaíonn sé seo, cruthaíonn an dreigít cráitéar mór. In Arizona,
S.A.M., tá trastomhas 1.2 km i gCráitéar Barringer agus tá sé 175 m ar
dhoimhneacht. Cad a chruthaigh an cráitéar? Dreigít, thart ar 49,000 bliain
ó shin. Bhí trastomhas 45 m ag an dreigít agus bhí sí ag taisteal ar luas
64,000 k/s/u nuair a bhuail sí an Domhan.

Deir réalteolaithe go mbeimid in ann Cóiméad Halley a fheiceáil arís sa
bhliain 2061. Cén aois a bheidh agat ansin?

Carraigeacha, oighear, agus gáis – tá
siad uile reoite i meall (lump) mór i
gcóiméad. Fithisíonn (orbit)
cóiméid an ghrian, mar a
dhéanann pláinéid. Tá roinnt
acu mór, tá cinn eile beag.
Athraíonn teas mór na gréine
an t-oighear soladach díreach ina ghás,
agus cuireann an gás cruth eireabaill
agus cóma air. Ní leánn an t-oighear
soladach go huisce. Léiríonn eireaball ar
chóiméad go bhfuil sé ag briseadh suas.
Bain triail as an gcéad ghníomhaíocht
eile chun cóiméid bhréige a dhéanamh.
BUNÁBHAIR:
• 2 bhalún
• Uisce
• Reoiteoir/bosca oighir sa chuisneoir
• Tráidire mór nó báisín
• Uaineadóir m.sh. clog nó uaireadóir (roghnach)
TREORACHA:
1. Iarr ar do mhúinteoir caolán (neck) an bhalúin a chur ar an mbuacaire
fuar (féach ar an léaráid).
2. Líon an balún le huisce go dtí go bhfuil sé chomh mór le horáiste mór.
3. Bain den bhuacaire é agus ceangail an balún.
4. Anois, déan an rud céanna leis an mbalún eile ach ná cuir oiread
uisce ann.
5. Fág an dá bhalún sa reoiteoir nó sa bhosca oighir thar oíche.
6. An lá dár gcionn, cuir na balúin ar thráidire / sa bháisin. Ná bíodh siad
ag teagmháil (contact).
7. Go cúramach, bain na balúin de na cóiméid.
Smaoinigh air seo:
Cén dath atá ar na liathróidí oighir? An bhfuil boladh uathu? An bhfuil siad
mín (smooth)? Cén teocht atá ag an oighear? Taifead na rudaí a thugann
tú faoi deara.

Cuairteoirí ón spás

AIRE: BÍ CINNTE GO
SEASANN GACH DUINE
SIAR ÓN MBOSCA
CRÁITÉIR.

Trasna: 2 - ROSETTA , 6 - UIBHEACHA LOFA, 8 - BARRINGER, 9 - HALLEY
Anuas: 1 - DREIGEOIDEACH, 3 - AN EIREABAILL, 4 - MONGACH,
5 - IAIRIGLIF, 7 - ARISTOTLE

Cén chuma a bhíonn ar chóiméid?

An mbriseann cóiméid mhóra suas níos tapúla ná cóiméid bheaga, de réir
mar a thagann siad gar don ghrian? D’fhéadfá do chóiméid bhréige a thástáil
mar a rinne Mollaí, Maidhc agus a gcara. Ní bheidh an seomra ranga an-te;
mar sin, leáfaidh do chóiméid go huisce seachas athrú díreach ina ngás.
• Ceapann Maidhc go leáfaidh an ceann beag níos tapúla mar nach
bhfuil an oiread céanna oighir ann le téamh.
• Síleann Mollaí go nglacfaidh siad an t-am céanna mar gur oighear atá
sa dá cheann acu.
• Ceapann a gcara go leáfaidh an ceann mór níos tapúla mar go mbeidh
an teas ag obair ar dhromchla níos mó.
Cad a cheapann tusa? Tá tuairim Eureka ar leathanach eile.
Dúshlán breise
Bíonn carraig agus deannach i gcóiméid fhíora. D’fhéadfá gairbhéal
(gravel) a chur le do chóiméid bhréige chun iad a dhéanamh níos réalaíche
(more realistic). An dóigh leat go bhfaighfeá an toradh céanna? Bain triail as.

Déan do
chráitéar féin

Cóiméid mhóra agus
cóiméid bheaga

Tá na mílte cóiméad inár ngrianchóras. Anuraidh, tháinig ceann
an-mhór gar don domhan seo. Ison ab ainm dó. Tháinig sé ó imeall thall
an ghrianchórais agus thaistil sé 5.5 milliún bliain chun an domhan seo a
shroicheadh. Chuaigh sé timpeall ar an ngrian Mí na Samhna seo caite agus
bhí eolaithe ag súil le rud an-gheal a fheiceáil nuair a thiocfadh sé gar dúinn.
Faraor, níor tháinig sé slán (survive) ó theas na gréine.
Tá an cóiméad 67P i bhfad níos lú. Tá trastomhas 4 chiliméadar ann agus
thosaigh sé ar a thuras ar an taobh thall den phláinéad Neiptiún. Cheana féin,
tá eolas faighte ag ceann de na hionstraimí (instruments) ar Rosetta go bhfuil
boladh bréan d’uibheacha lofa ó 67P!

Cráitéir

Cóiméid
mhóra
agus
cóiméid bheaga

Leánn an liathróid oighir is lú ar dtús, de ghnáth. Má tá an dá liathróid ag
an teocht céanna i seomra, tógfaidh sé níos faide ar an liathróid mhór leá
mar go bhfuil níos mó oighir inti. Is dócha gur mar a chéile é le cóiméid.

Teacht na gCóiméad

