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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

World Space Week
Seachtain Dhomhanda an Spáis

Tosaíonn Seachtain Dhomhanda an
Spáis amárach. Beidh imeachtaí ar
siúl ar fud an domhain ag ceiliúradh
eolaíocht an spáis agus ag ceiliúradh
na mbealaí ina gcabhraíonn an
eolaíocht sin linn maireachtáil (live)
anseo ar an domhan. An téama
atá ag Seachtain Dhomhanda an
Spáis i mbliana ná satailítí agus na
bealaí ina gcuireann siad feabhas
lenár saol. Ceiliúrann an tseachtain
conas a chabhraíonn satailítí lenár
sábháilteacht agus lenár slándáil
(security).
Cad is satailít ann? Gluaiseann

satailít nó fithisíonn (orbits) sí thart
ar rud atá níos mó ná í, pláinéad mar
shampla. Tá satailítí nádúrtha ann,
m. sh. an ghealach a ghluaiseann thart
ar ár ndomhan. Tá satailít nádúrtha
ag an bpláinéad Satarn freisin; tá
an tsatailít seo beagán níos mó ná
an pláinéad Mearcair. Tíotán is ainm
don tsatailít sin. Tá satailítí nádúrtha
nó gealacha ag pláinéid eile inár
ngrianchóras freisin, m.sh. ag Mars,
Iúpatar, Úránus agus Neiptiún.
55 bliain ó shin, chuir na Rúisigh an
chéad satailít de dhéantús an duine
(manmade) sa spás. Lainseáil siad

Sputnik 1 ar an 4 Deireadh Fómhair
1957. Bhí sí chomh mór le liathróid trá
(58cm de thrastomhas); mheáigh sí
83.6kg; thóg sé thart ar 98 nóiméad
uirthi an Domhan a fhithisiú. Cuir
é sin i gcomparáid leis an Stáisiún
Idirnáisiúnta Spáis (SIS). Lainseáil
eolaithe é i 1998. Tá sé chomh mór le
páirc peile agus meánn sé thart ar 450
tonna. Tá sé fós ag fithisiú an domhain
agus is é is gile agus is mó, de na rudaí
uile de dhéantús an duine, a fheicimid
sa spéir.
Bíonn na mílte satailít de dhéantús
an duine ag taisteal os ár gcionn sa

spéir gach uile lá. Cabhraíonn siad
le faisnéisí aimsire agus le taighde
eolaíoch, le cúrsaí fóin agus raidió,
cúrsaí físe agus teilifíse, agus leis
an idirlíon. Cabhraíonn siad linn fios
an bhealaigh a bheith againn. Bíonn
GPS - córas satailíte loingseoireachta
(navigation) - ag carranna, ag longa
agus ag eitleáin anois. Ar an mbealach
seo, is féidir linn a suíomh (position) a
aithint ceart go dtí 15 – 20 méadar.
Mar gheall ar theicneolaíocht spáis,
is deacair d’aon duine dul ar strae.
Lean ort ag léamh agus gheobhaidh
tú breis eolais faoin spás.

Roicéad balúin

Léim ón spás

Tá deacrachtaí ag baint le lainseáil satailítí isteach sa spás: tá
satailítí trom agus tá achar fada le taisteal acu. Má ghluaiseann
satailítí róthapa ar dtús tar éis láinseála, leanfaidh siad orthu isteach
sa spás agus ní fheicfidh aon duine choíche arís iad. Mar sin de, is
gá roicéid a úsáid chun satailítí a lainseáil. Nuair a dhónn roicéad
breosla (fuel), cuireann sé gáis amach taobh thiar de agus brúnn
na gáis seo an roicéad ar aghaidh. Ar dtús, téann an roicéad suas
caol díreach ach casann sé ar an gcothromán (horizontally) nuair a
shroicheann sé an airde cheart.

Cruth an bhalúin

An fad a bhog sé (cm)

Fada
Cruinn
Ba thástáil chothrom í mar ______________________________
___________________________________________________

Úsáideann satailítí roicéid chun iad a lainseáil isteach sa spás. Ach níos
déanaí an mhí seo, tá súil ag Felix Baumgartner, fear ón Ostair, léim ó imeall
an spáis ar ais ar an domhan seo. Ní bheidh roicéid ná satailítí aige – ní
bheidh aige ach culaith speisialta le cabhrú leis. Tabharfaidh an chulaith
cosaint (protection) dó toisc go bhfuil sé chomh fuar sin chomh hard sa spéir:
tá sé thart ar -60°C. Sa léim seo beidh Felix ag déanamh taighde (research)
ar conas a bheidh daoine ábalta déileáil le turasóireacht sa spás.
Beidh Baumgartner ag titim ó 37,000 méadar (37 km) ach nuair a shroichfidh
sé 1,500 méadar, osclóidh sé paraisiút agus tiocfaidh sé ar snámh (floating)
ar ais anuas do dtí an domhan. Má éiríonn leis, beidh an churiarracht aige
don spéirthumadóireacht is airde riamh. Cheana féin, ar an 25 Iúil, léim sé ó
bhalún a bhí níos mó ná 29,456 méadar os cionn an domhain. Sular oscail
sé a pharaisiút, bhí sé ag titim ar luas 862.6 km san uair. An dóigh leat go
ndearna a pharaisiút mórán difríochta dá luas? Tástáil do chuid tuairimí sa
chéad ghníomhaíocht eile.

Ainmneacha na Spásairí ar an
Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta
Sunita Williams (SAM), Yuri Malenchenko (An Rúis),
Akihiko Hoshide (an tSeapáin), Kevin A Ford (SAM),
Oleg Novitskiy (An Rúis), Evgeny Tarelkin (An Rúis).

Feidhmíonn (works) balún ar an mbealach céanna. Nuair a thagann
an t-aer amach as an mbalún go tapa, brúnn sé an balún ar aghaidh.
Déan do roicéad balúin féin agus lainseáil ‘satailít’ trasna an tseomra
ranga nó trasna an chlóis.
Bunábhair:
• Píosa  téide
• Balún (feidhmíonn na cinn fhada go maith)
• Pionna éadaigh
• Seilitéip
• Sop óil leathan
Treoracha:
1. Cuir an píosa téide tríd an sop. Greamaigh dhá cheann na téide le
dhá áit dhifriúla sa seomra. Bí cinnte go bhfuil an téad teann (tight).
2. Séid an balún. Coinnigh greim air nó cuir pionna air chun an t-aer a
choinneáil istigh.
3. Greamaigh an balún leis an sop le seilitéip. Coinnigh an t-aer istigh
ann.
4. Bog an balún, agus an sop atá ceangailte leis, go ceann amháin den
téad.
5. Scaoil uait caolán (neck) an bhalúin. Tiocfaidh an t-aer amach.
6. Tomhais cé chomh fada a bhogann an balún. Taifead na torthaí.
Smaoinigh air seo:
An ndéanann cruth an bhalúin difríocht? An gceapann tú go rachaidh
balún cruinn níos faide? Bain triail as. Conas a chinnteoidh tú gur
tástáil chothrom í?

An ndéanann cruth aon difríocht
nuair a bhíonn rudaí ag titim?

Anuas chun na talún

Feidhmíonn paraisiút mar go ngabhann (traps) sé an t-aer istigh sa
chuid atá cosúil le scáth báistí. Brúnn an t-aer seo suas, agus cé nach
bhfuil sé láidir go leor chun an paraisiút a chosc ar thitim, cuireann
sé moill air. Bíonn cruth leathan ar pharaisiút. An ndéanann cruth aon
difríocht nuair a bhíonn rudaí ag titim? Déan an ghníomhaíocht seo go
bhfeicfidh tú.
Bunábhair:
• 2 phíosa páipéir A4

Titeann go tapa

cloch

x

Titeann go mall

cleite
coimeádán
(container) ime

Úsáideann eolaithe satailítí chun grianghraif a chur ar ais chugainn ón

balún

gcarr róbait Curiosity. Thuirling Curiosity ar Mhars ar an 5 Lúnasa. Turas
naoi mí a bhí ann ón domhan seo go Mars!

fáiscín páipéir
duilleog
Dúshlán breise:
An bhfuil tú in ann moill a chur ar na rudaí a thiteann go tapa?
Déan iarracht na rudaí a thiteann go mall a chur ag titim níos tapúla.
Pléigh do chuid tuairimí le do mhúinteoir.

Freagraí ar thráth na gCeist
3.b

4.b

5.c

6.a

Arbh eol duit?

Rudaí

2.b

Smaoinigh air seo:
Cén tionchar a bhíonn ag an gcruth ar an luas ag a dtiteann rudaí?
Cé acu is tapúla a thiteann – páipéar i gcruth liathróide nó páipéar
réidh?
Cé acu cruth is fearr mar pharaisiút – cruth liathróide nó cruth atá leata
(spread) amach?

Titeann rudaí áirithe go mall agus titeann rudaí eile go tapa. An féidir
a rá, ón gcuma (appearance) atá orthu, cé acu a thiteann go mall agus
cé acu a thiteann go tapa? Bain úsáid as an eolas a d’fhoghlaim tú sa
ghníomhaíocht thall, chun tuar a dhéanamh i ngach cás.
Treoracha:
1. Bailigh le chéile an oiread rudaí atá sa léaráid agus is féidir leat.
2. Tuar cé acu rudaí a thitfidh go mall agus cé acu rudaí a thitfidh go
tapa.
3. Cuir ‘x’ i gceann de na colúin. Tá ceann amháin déanta cheana
féin.
4. Tástáil na rudaí ar fad. Bí cinnte go bhfuil an tástáil cothrom.
5. Taifead na torthaí: cuir tic sa bhosca má bhí do thuar i gceart.

1.c

Treoracha:
1. Déan cruth liathróide as ceann de na píosaí páipéir.
2. Roghnaigh áit ard chun iad a scaoileadh uait.
3. Tuar cé acu píosa is tapúla a thitfidh má ligeann tú don dá phíosa
titim ón airde céanna agus ag an am céanna.
4. Bí cinnte gur tástáil chothrom í. Leid: an bhfuil tú á scaoileadh ón
airde chéanna?
5. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
6. Labhair le do mhúinteoir faoin bhfáth ar tharla sé seo.

An tsatailít is mÓ
Léigh tú ar an gcéad
leathanach gurb é
an Stáisiún Spáis
Idirnáisiúnta an tsatailít
is mó, de dhéantús
an duine, sa spás.
Gluaiseann an stáisiún
ar luas 27,700 km san
uair agus déanann sé
16 fhithis (orbit) timpeall an domhain gach lá. Is féidir é a fheiceáil
go héasca san oíche. D’oibrigh 16 thír le chéile chun an stáisiún a
dhéanamh – S.A.M., an Ríocht Aontaithe, an tSeapáin agus Ceanada ina
measc. Déanann na spásairí a lán turgnamh éagsúil taobh istigh den
stáisiún spáis agus taobh amuigh de nuair a bhíonn siad ina gcónaí ann.
Bíonn gá ag spásairí le bia, le huisce agus le bunábhair a dturgnamh
(experiments). Go dtí seo, d’iompair spástointeálaí (space shuttle)
an stuif seo ar fad ón domhan. Ach as seo amach, beidh roicéid gan
foireann (unmanned) ag déanamh an ghnó sin. Bíonn stór bia i dtaisce
ag na spásairí i gcónaí. Tá sé seo an-tábhachtach ar eagla go mbeadh
timpiste ag roicéad a bhí ag tabhairt soláthairtí (supplies) chucu nó go
mbeadh moill air. Cad a bheadh acu mar chaitheamh aimsire ina gcuid
ama saoir? Cabhraigh leo!

Tráth na gCeist
Bain triail as na ceisteanna seo go
4. Sa spás,
bhfeicfidh tú an bhfuil a lán eolais
a) tá domhantarraingt láidir ann
agat ar an spás agus ar shatailítí. Cuir
b) níl mórán domhantarraingthe
ciorcal thart ar an bhfreagra ceart. Tá
ann
na freagraí ar leathanach eile.

c) tá an domhantarraingt mar an
1. Cad is gealach ann?
gcéanna leis an domhantarraingt
a) pláinéad
ar an domhan seo
b) réalta
5.
Chuaigh
an carr róbait
c) satailít
2. Rugadh Felix Baumgartner Curiosity go
a) Satarn
a) san Eilvéis
b) Mearcair
b) san Ostair
c) Mars
c) sa Ghearmáin
3. Bhí an chéad satailít,
6. Lainseáil na Rúisigh an chéad
Sputnik 1, chomh mór le
satailít Sputnik sa bhliain
a) 1957
a) liathróid leadóige
b) 1967
b) liathróid trá
c) 1977
c) liathróid leadóg bhoird

Dear agus déan cluiche
atá oiriúnach don spás

Dear cluiche cláir (board game) a bheadh oiriúnach do spásairí. Níl sé
chomh héasca agus a cheapfá. Anseo ar an domhan tarraingíonn an
domhantarraingt (gravity) gach rud anuas. Ach ní tharlaíonn sé seo sa spás.
Smaoinigh ar na rudaí seo agus tú ag dearadh an chluiche:
• Caithfidh sé bheith beag éadrom – ní féidir leis na spásairí mórán
bagáiste a thabhairt leo.
• Caithfidh tú bealach éigin a dhearadh chun an bord a ghreamú síos sa
chaoi go bhfanfaidh sé san aon áit amháin gan domhantarraingt (gravity).
• Caithfidh tú bealach éigin a dhearadh chun na licíní a ghreamú don
bhord – titfidh siad thart gan domhantarraingt (gravity).
• Ní féidir díslí (dice) a úsáid in áit gan domhantarraingt – leanfadh siad ar
aghaidh ag rolladh thart!
Treoracha:
1. Smaoinigh ar phlean maith le haghaidh cluiche cláir. Leid: Coinnigh
simplí é – ná húsáid níos mó ná cúpla licín (counter/piece). D’fhéadfá
cluiche atá agat a chóipeáil.
2. Caithfidh tú réiteach a dhéanamh ar na fadhbanna a bhaineann le
cluiche a imirt sa spás - pleanáil conas é seo a dhéanamh.
3. Déan liosta de na hábhair a bheidh ag teastáil uait.
4. Déan do chluiche agus bain triail as.
Ar ndóigh, ní féidir leat easpa domhantarraingthe (lack of gravity) a chruthú.
Ach greamaigh an cluiche faoi bhun (underneath) boird agus déan iarracht
é a imirt ‘bun os cionn’ go bhfeicfidh tú an oibríonn sé nó an dtiteann na
licíní uaidh.
Pléigh:
An raibh sé éasca an cluiche a imirt bun os cionn? An gceapann tú go
mbeadh sé éasca é a imirt gan domhantarraingt?
Faigh amach cé mhéad spásaire atá ar an Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis faoi
láthair.
Scríobh síos a n-ainmneacha agus ainmneacha a dtíre dúchais (native) sa
tábla thíos.
Ainm
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