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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

The Silver Screen
Súile, Scáileáin agus Scannáin
Is breá le daoine dul chuig an
bpictiúrlann. An raibh deis agat
scannán a fheiceáil sa phictiúrlann
le déanaí? B’fhéidir go bhfaca tú
‘Brave’ nó ‘Rise of the Guardians’
nó ‘The Hobbit’. Bíonn scannáin an
lae inniu an-dathannach (colourful)
agus bíonn siad lán le ceol agus le
fuaimeanna. Má théann tú chuig
scannán 3-T, braithfidh tú go bhfuil tú
istigh sa scannán in éineacht leis na
carachtair.
Ní mar seo a bhí scannáin i gcónaí.
Fadó, ní raibh aon scannán daite
ann – bhí siad dubh agus bán. Ní

raibh aon fhuaim iontu agus bhí ar an
lucht féachana caint na gcarachtar
a shamhlú. Ba scannáin thostacha
iad. Tá an-suim ag a lán daoine
sna seanscannáin seo go fóill. Go
deimhin, bhí Féile Scannán Tostach
ar siúl san Aonach i dTiobraid Árann
an tseachtain seo caite. Mar chuid
den Fhéile, thaispeáin siad conas a
dhéanann lucht scannánaíochta na
cinn nua-aoiseacha. Bhí drámaíocht
sráide agus dioscó tostach ar siúl
acu freisin!
Úsáideann daoine an téarma an
‘scáileán airgid’ nó ‘silver screen’

agus iad ag caint faoi na scannáin
mhóra shuaithinseacha (glamorous)
a tháinig as Hollywood. Ach fadó, bhí
an scáileán féin brataithe (coated)
le hairgead nó le hábhar cosúil le
hairgead. Ba chabhair é an brat airgid
chun dubh agus bán an scannáin
a shoiléiriú agus a ghéarú. Ní raibh
an tábhacht chéanna le scáileáin
airgid i gcás na scannán daite, ach
bíonn scannáin 3-T ar scáileáin
airgid freisin. Tá an-tóir (popular) ar
scannáin 3-T na laethanta seo.
Ach, an sórt scannáin a bhfuil
taithí againn air, ní bheadh a

leithéid againn ar chor ar bith gan
cheamaraí. Nuair a fuair eolaithe
amach conas a thaistealaíonn solas
agus conas a chabhraíonn an tsúil
linn rudaí a fheiceáil, bhí siad in ann
ceamaraí a fhorbairt (develop) ansin.
Roimh Nollaig, d’insíomar duit go
bhfeiceann tú rudaí mar go dtagann
solas ón rud isteach i do shúile. San
eagrán seo d’Eureka, gheobhaidh
tú amach cad a tharlaíonn do do
shúile nuair a shroicheann solas
iad. Inseoimid duit conas a d’úsáid
eolaithe an t-eolas seo chun
ceamaraí a dhéanamh.

Radharc na Súl

Meangadh mór

Tá do shúile cosúil le ceamara iontach.
Tógann siad pictiúir den domhan
mórthimpeall ort agus seolann siad
na pictiúir chuig d’inchinn. Ansin deir
d’inchinn leat cad air a bhfuil tú ag
féachaint. I gcás ceamara shimplí,
ligeann sé don solas teacht isteach
trí pholl agus ansin taifeadann an
ceamara pictiúr ar scannán nó ar shlis
(chip) ríomhaire.
Is féidir ceamara an-simplí a
dhéanamh. Tugaimid an t-ainm
ceamara mionphoill (pinhole) ar an sórt seo ceamara. Taispeánfaidh sé
duit an chuma a bhíonn ar phictiúir taobh istigh de cheamara. Úsáideann
daoine ceamaraí mionphoill go fóill ach bheadh ort páipéar speisialta
fótagrafach a úsáid chun grianghraf a thógáil.
Bain triail as an gcéad ghníomhaíocht eile go bhfeicfidh tú an chuma a
bhíonn ar phictiúir taobh istigh de cheamara.

An t-inteachán

Déan ceamara

An mac imrisc
Nuair a bhocálann (bounce), nó nuair a fhrithchaitheann (reﬂect)
rudaí an solas ar ais, téann an solas sin isteach i do shúile. Téann sé
isteach tríd an bpoll dubh i lár do shúile – an mac imrisc (pupil). Thart
ar an bpoll dubh, tá an chuid dhaite de do shúile – an t-inteachán
(iris). Tá matáin (muscles) sa chuid dhaite agus déanann siad an poll
dubh níos mó nó níos lú. Cuireann an solas néaróg (nerve) speisialta
ag obair agus iompraíonn an néaróg teachtaireachtaí chuig d’inchinn.
Ansin deir d’inchinn leat cad air a bhfuil tú ag féachaint.
Éireoidh an poll dubh níos mó nó níos lú ag brath ar an méid solais atá
ag lonradh isteach i do shúil. Feicfidh tú sin sa chéad ghníomhaíocht
eile. Iarr ar chara féachaint go géar ar do shúil.
Bunábhair:
• Cara a chabhróidh leat
• Áit gheal m.sh., an seomra ranga / taobh amuigh
• Amadóir m.sh., uaireadóir nó clog
Treoracha:
1. Coimeád an dá shúil ar oscailt. Clúdaigh súil amháin le do lámh.
2. Coimeád an tsúil clúdaithe go ceann nóiméid ar a laghad.
3. Iarr ar chara féachaint go géar ar do shúil nuair a bhaineann tú do
lámh den tsúil.
4. An dtugann sé/sí aon rud faoi deara faoi cé chomh mór nó chomh
beag agus atá an poll dubh?
5. Taifead na torthaí.
Nuair a bhainim mo lámh den tsúil, agus go bhfuil a lán solais thart
orm, éiríonn an poll dubh (níos mó/ níos lú) ____________
Dúshlán breise:
Bain triail as an ngníomhaíocht arís ach dún an dá shúil ar feadh
nóiméid ar a laghad. Sula n-osclóidh tú iad, iarr ar do chara bheith
réidh. Iarr air/uirthi féachaint ar pholl dubh amháin.
An bhfuil na torthaí mar an gcéanna nuair a dhéanann tú an triail an
uair seo?

An eol duit?

Nuair a fhéachann tú ar rud, crann mar shampla, bíonn an íomhá ar
chúl do shúile bun os cionn. Casann an inchinn ar ais í.

Scragall cistine
le poll sa lár
10-11 cm
Páipéar
dubh

Páipéar
gréiscdhíonach

Páipéar
gréiscdhíonach

Scragall cistine

Bunábhair:
• Sorcóir cairtchláir
• Páipéar gréiscdhíonach
• Seilitéip
• Bandaí leaisteacha
• Scragall cistine (tinfoil)
• Páipéar dubh
• Biorán
Treoracha:
1. Clúdaigh bun an tsorcóra leis an bpáipéar gréiscdhíonach.
Greamaigh é le banda leaisteach. Is é an páipéar gréiscdhíonach
scáileán (screen) an cheamara.
2. Clúdaigh barr an tsorcóra le scragall cistine. Greamaigh é le banda
leaisteach.
3. Cuir poll bídeach sa scragall le biorán.
4. Roll páipéar dubh thart ar bhun an tsorcóra ag an bpáipéar
gréiscdhíonach. Greamaigh é le seilitéip nó le banda leaisteach.
5. Cuir rud éigin, m.sh., pota bláthanna, ar leac fuinneoige nuair a
bheidh sé grianmhar.
6. Féach ar an rud trí do cheamara.
7. Cén chuma atá ar an rud ar an scáileán (páipéar gréiscdhíonach)?
An bhfuil sé bun os cionn?
Leid: Cuir do shúil an-ghar don sorcóir déanta as páipéar dubh nuair
a bheidh an ceamara in úsáid agat.

Na pictiúir sa phictiúrlann

Pictiúir Ghluaiste

Sna pictiúir a thóg ceamaraí fadó, ní raibh aon rud ag gluaiseacht
iontu. Ansin thosaigh eolaithe ag iarraidh pictiúir ghluaiste a
dhéanamh. Anois tá pictiúir ghluaiste againn sna pictiúrlanna,
ar theilifís, agus ar DVDanna. Ach sula raibh siad ábalta pictiúir
ghluaiste a dhéanamh, bhí ar eolaithe a fháil amach faoin mbealach
ar oibrigh an tsúil agus an inchinn le chéile. Fuair siad amach faoi
sheasmhacht físe (persistence of vision).

An eol duit?

Fuair eolaithe amach go bhfanann pictiúr san inchinn (brain) ar
feadh an deichiú cuid de shoicind, tar éis don phictiúr imeacht.
Tugann eolaithe seasmhacht físe (persistence of vision) air seo. Mar
sin de, má shroicheann solas ó dhá phictiúr do shúile go han-tapa,
ceann i ndiaidh an chinn eile, níl a fhios ag do shúile ná ag d’inchinn
gur athraigh an pictiúr. Ina áit sin, ceapann tú go bhfuil na pictiúir ag
gluaiseacht. Tarlaíonn sé seo mar nach féidir leis an tsúil idirdhealú
(differentiate) ar níos mó ná 10 bpictiúr in aghaidh an tsoicind. Déan
an chéad ghníomhaíocht eile chun triail a bhaint as seo.
Bunábhair:
• Píosa beag cárta, thart ar 2 cm cearnógach
• Sop óil

Tá eolaithe ag úsáid ‘seasmhacht físe’ le fada an lá chun pictiúir
ghluaiste a dhéanamh. Rinne eolaithe an chéad ‘scannán’ níos mó
ná 100 bliain ó shin, ach fiú roimhe sin, bhí eolaithe ag déanamh
pictiúr gluaiste. D’úsáid siad zoetrope – gléas (instrument) speisialta.
Tharraing siad pictiúir ar chárta. Bhí gach pictiúr beagáinín éagsúil
ón gceann roimhe. Ghearr siad scoilteanna timpeall ar shorcóir agus
chuir siad an cárta taobh istigh den sorcóir. Nuair a chas siad an
sorcóir, cheapfá go raibh na pictiúir ag gluaiseacht.

Treoracha:
1. Tarraing pictiúr d’éan ar thaobh amháin den chárta agus pictiúr
de chás éin ar an
taobh eile.
2. Déan scoilt i mbarr
an tsoip agus cuir
an cárta sa scoilt.
3. Beir ar an sop idir
do lámha. Cuimil
do lámha le chéile
go han-tapa. Ba
cheart go gcasfadh
an cárta siar agus
aniar.
4. Iarr ar chairde
breathnú go géar
ar an gcárta.
Pléigh é seo:
Cad a chonaic do
chairde? Cén fáth ar tharla sé seo?
Dúshláin bhreise:
Smaoinigh ar phictiúir eile a d’fhéadfá a tharraingt ar an gcárta. An
bhféadfá gadaí i bpríosún a tharraingt?

Nuair a bhíonn a lán solais thart orm, éiríonn an poll dubh níos lú.
Nuair nach mbíonn a lán solais thart orm, éiríonn an poll dubh níos mó.
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Fíricí Fónta

• Is cosúil gurb é ‘Pirates of the Caribbean at World’s End’ an
scannán is costasaí (most expensive) a rinneadh riamh. Chosain
sé thart ar €235.15 milliún. Chosain ‘Spider-Man 3’ agus ‘Harry
Potter and the Half-Blood Prince’ a lán airgid freisin.
• Bhí eolas ag daoine ar cheamaraí mionphoill le 2000 bliain anuas.
• Is é Dracula an carachtar is minice a fheictear i scannáin uafáis.
Scríobh Bram Stoker an leabhar ‘Dracula’.
Bhí Stoker ina Éireannach.
• Is í Stáit Aontaithe Mheiriceá an tír
ina bhfuil an líon is mó pictiúrlann. Níl
pictiúrlann ar bith san Araib Shádach.
• Rinne eolaithe ceamara beag bídeach
agus is féidir é a ghreamú le do chuid
éadaí nó le do mhuince. Tógann sé pictiúr
gach 30 soicind – is féidir leat taifeadadh
a dhéanamh ar gach rud a dhéanann tú i
rith an lae.
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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: Debbie Brennan, 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

Comórtas

Chun teacht an Earraigh a cheiliúradh, tá comórtas ar siúl in Eureka
chun do chuid eolais ar an eolaíocht a thástáil. Beidh dearbhán €50
ó shiopa leabhar Eason mar dhuais againn don rang a bhuann. Ní gá
ach na ceisteanna thíos a fhreagairt. Tá freagraí na gceisteanna le fáil
sna heagráin d’Eureka a léigh tú ó mhí Eanáir anuas.

Tráth na gCeist

1. Nuair a chuirimid pol thuaidh maighnéid agus pol theas maighnéid le
chéile, (a) éarann siad (b) aomann siad (c) tuaslagann siad a chéile.
_________
2. Má reonn uisce, glacfaidh an t-uisce (a) níos lú spáis (b) an méid
céanna spáis (c) níos mó spáis.
_________
3. An (a) amfaibiaigh (b) éisc (c) reiptílí iad turtair?
_________
4. Thart ar 500 milliún bliain ó shin, bhí Antartaice (a) gar don
mheánchiorcal (b) gar don Phol Thuaidh (c) san áit chéanna.
_________
5. Aomann maighnéid (a) alúmanam (b) nicil (c) prás.
_________
6. Is é (a) 22 Márta (b) 6 Aibreán (c) 27 Feabhra Lá Uisce Domhanda.
_________
7. Tá nathracha (a) aonteasach (b) fuarfhuilteach (c) gormfhuilteach.
_________
8. Cé mhéad ubh a bheireann Piongain Impireach in aghaidh na
bliana? (a) ubh amháin (b) trí ubh (c) dhá ubh.
_________
Nuair a shíleann sibh go bhfuil na freagraí uile cearta agaibh, seolaigí
iad chuig:

Comórtas Eureka
f/ch Eureka
Independent Newspapers,
27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1
Bí cinnte go gcuirfidh sibh ainm an ranga agus ainm na scoile
leis. Ná seolaigí ach iarracht amháin ón rang uile.
Bíodh na hiarratais linn roimh an Aoine, 1 Márta 2013 nó ar an lá sin.
Cuirﬁmid na hiarrachtaí cearta uile i gcrannchur. Piocfaimid amach
iarratas amháin ceart agus cuirfimid litir chuig an rang sin. Díreach
roimh shaoire na Cásca, in eagrán 18 d’Eureka, foilseoimid ainm an
ranga a bhuaigh.

