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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Flight
Eitilt
Is dócha go raibh brionglóidí ag daoine
ó thús ama ar bhealaí chun eitilt a
dhéanamh. Bhí scéalta ann i gcónaí
faoi dhaoine ag eitilt ar chairpéad
draíochta. Tá finscéalta (legends)
Gréigeacha ann faoi Pegasus, capall
iontach a bhí ábalta eitilt. Tá finscéal
eile ann faoi Daedalus agus a mhac
Icarus. De réir an fhinscéil sin, rinne
Daedalus sciatháin as cleití agus céir
(wax) choinnle ach d’eitil Icarus róghar
don ghrian agus leáigh teas na gréine
an chéir.
Níos mó ná dhá mhíle bliain ó shin
sa tSín, chuir an tImpire Shin dhá hata

tuí air agus ansin léim sé ó thúr ard.
Cheap sé go mbeadh sé ábalta eitilt.
Bhí an t-ádh air gur mhair (survived)
sé. Sa Spáinn sa 9ú haois, chuir fear
clóca mór air agus léim sé ó thúr.
Cheap sé go dtabharfadh an clóca go
talamh é slán sábháilte. Agus san 11ú
haois, bhí manach Sasanach darbh
ainm Eilmer ann agus ghreamaigh sé
sciatháin ar a lámha agus ar a chosa
agus léim seisean ó thúr freisin! Bhí
a lán ama caite aige ag féachaint ar
chága (jackdaws) agus shíl sé go raibh
a fhios aige conas a d’eitil siad. Ní
raibh!

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 na 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 i North Carolina,
S.A.M. D’éirigh an t-eitleán san aer,
d’iompair sé Orville 36 m agus d’fhan
sé 12 shoicind ‘ag eitilt’ san aer.
Sa lá atá inniu ann, tá an-taithí

againn ar eitilt. Úsáidimid eitleáin sa
bhealach céanna a d’úsáid daoine
carranna agus traenacha fadó. Nach
mbeadh ionadh ar mhuintir Wright
dá bhfeicfidís an Concorde a d’eitil
ó Londain go Nua Eabhrac i 3 uair
an chloig agus 20 nóiméad? Nó
dá bhfeicfidís an Airbus A380 - an
t-eitleán paisinéirí is mó riamh? Rinne
sé an chéad eitilt aige sa bhliain 2005.
Is eitleán dhá stór é agus bíonn suas le
835 paisinéir air!
Eolas ar eitilt agus ar eitleáin atá
againn duit in Eureka na seachtaine
seo.

Carranna
eitilte

Brú agus
Balúin

Ó thosaigh daoine ag smaoineamh faoi bheith ábalta eitilt, bhí a
fhios acu go raibh sé tábhachtach eolas a bheith acu ar aer. Nuair a
thugaimid aer faoi deara, bíonn an t-aer ag gluaiseacht, de ghnáth.
Mothaímid é mar ghaoth agus tuigimid gur féidir leis bheith an-láidir.
Ach bhí eolaí ann darbh ainm Bernoulli agus, maidir le gluaiseacht,
fuair sé amach go bhfuil an tábhacht chéanna ag baint le haer atá
socair (still) nó nach bhfuil ag gluaiseacht go tapa. Rinne sé a lán
turgnamh ar aer agus fuair sé amach go mbrúnn aer ar rudaí. Déan na
gníomhaíochtaí seo chun fáil amach cé acu is láidre a bhrúnn - an t-aer
gluaiste (moving) nó an t-aer socair.

Tá suim ag daoine áirithe in eitleáin a iompraíonn a lán paisinéirí ach
tá suim ag daoine eile in eitleáin nach n-iompraíonn ach duine nó beirt.
Sa bhliain 2009, d’airg (invented) Neil Laughton ‘Skycar’ – carr eitilte. Is
féidir é a thiomáint ar an mbóthar nó a eitilt san aer. Ní thógann sé ach
trí nóiméad ar an gcarr athrú ó charr tiomána go carr eitilte agus é ag
gluaiseacht. Nuair a shroicheann an carr luas 72 km san uair, líonann
paraisiút le haer agus ardaíonn sé an carr suas sa spéir. Deir innealtóirí
(engineers) go bhfuil sé an-éasca an Skycar a eitilt agus go bhfuil sé
an-sábháilte. Dá stopfadh an t-inneall, bheadh an píolóta ábalta an
paraisiút a úsáid chun dul ar foluain (glide) go réidh mall chun talún. Ar
eagla nach n-oibreodh an paraisiút sin, bheadh paraisiút eile ann mar
chúltaca (backup).

Bunábhair:
• 2 bhalún
• 2 phíosa sreangáin

I Mí Eanáir 2009, d’fhág Laughton Londain le heitilt go Timbuctu i Mali,
in iarthar na hAfraice. (Faigh amach cá bhfuil an áit seo agus lean an
turas i d’atlas.) Shroich Laughton a cheann scríbe (destination) ar 25
Feabhra – bhí cúpla eachtra aige ar an turas!

Treoracha:

Ó shin i leith, tá aireagóir eile darbh ainm Paul Moller ag obair ar
charranna eitilte a dhéanamh. Ní fios cathain a bheidh daoine in ann
iad a cheannach.

3. Iarr ar chara breith ar an dá phíosa sreangáin sa chaoi go bhfuil na
balúin thart ar 5 cm óna chéile.

1. Séid an dá bhalún.
2. Ceangail iad. Ceangail píosa sreangáin ar gach balún.

4. Cad a tharlóidh má shéideann tú idir na balúin? Tuar.
5. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
Cad a tharla?
Ar thug tú faoi deara gur ghluais na balúin le chéile, ba chuma cé
chomh láidir agus a shéid tú?
Smaoinigh air seo:
• Cá raibh an t-aer gluaiste i do thurgnamh (experiment)?
• Cá raibh an t-aer socair?
• Cé acu aeir a rinne an brú ba mhó, aer socair nó aer gluaiste?

1010 - Eilmer
1783 - Na deartháireacha
Montgolfier
1903 - Na deartháireacha Wright
1919 - Alcock agus Brown
1927 - Lindbergh
1932 - Amelia Earhart
1933 - Wiley Post

1936 - An chéad héileacaptar
1939 - An chéad seirbhís rialta
aerphoist
1981 – eitilt ‘Solar Challenge’
1987 - Richard Branson agus Per
Lindstrand
2005 - Steve Fossett
2006 - Yves Rossy

Cén t-am é? Tá sé in am eitilt!

Eolaithe ag obair

Déanann eolaithe turgnamh arís agus arís eile le bheith cinnte nach de
thaisme a fuair siad an toradh. Lean dea-shampla na n-eolaithe agus
déan an turgnamh arís. Is féidir na balúin a úsáid arís nó d’fhéadfá
dhá channa fholmha dí a úsáid agus féach an bhfaighidh tú na torthaí
céanna.
Bunábhair:
• 2 channa fholmha ghlana
dí
• Soip óil (6 cinn in
aghaidh an channa)
Treoracha:
1. Cuir na soip óil taobh le
taobh ar bhord.
2. Roinn iad ina dhá charn
chothroma.
3. Cuir canna amháin ar
charn amháin agus an
dara canna ar an gcarn
eile.
4. Ba cheart go mbeadh fad
2 cm idir na cannaí.
5. Tuar cad a tharlóidh má shéideann tú go láidir idir na cannaí.
6. Bain triail as. An raibh an ceart agat?

Dear agus déan
eitleán páipéir

Tá a fhios agat anois go gcabhraíonn aer le heitleán eitilt. Déan d’eitleán
féin anois agus cuir ag eitilt é.
Aire: Bíonn rinn (point) an-ghéar ar dhearaí áirithe eitleáin. Bheadh
dainséar ag baint leo. Ná caith i dtreo duine riamh iad.
Bunábhair:
• Bileoga páipéir A4
Más mian leat, is féidir iad seo a úsáid freisin:
• Seilitéip • Siosúr • Gúshnáth gorm (blue-tack) • Fáiscíní páipéir

Ná déan dearmad na cannaí a athchúrsáil.
Dúshlán breise:
Ar cheap tú go mbogfadh na cannaí amach ó
chéile? Má theastaíonn uait bheith cinnte faoi na
torthaí, déan iarracht séideadh idir dhá phíosa
páipéir. Taispeánann an léaráid duit conas
breith orthu. Cad a tharlóidh má shéideann tú
eatarthu? Tuar.
Smaoinigh air seo:
Cad a fuair tú amach sna trí
ghníomhaíocht thuas? I ngach cás acu,
cá raibh an t-aer gluaiste agus cá
raibh an t-aer socair? An raibh brú
an aeir ghluaiste níos mó nó níos lú
ná brú an aeir shocair? Cé acu a bhí
níos láidre, an t-aer gluaiste nó an t-aer
socair?

Sciatháin agus eitilt

Úsáideann eolaithe an t-eolas seo faoi bhrú aeir agus iad ag dearadh eitleán, agus
go háirithe agus iad ag dearadh sciathán. Is iad na sciatháin na rudaí is tábhachtaí i
gcúrsaí eitilte ar éin agus ar eitleáin. Bíonn cruth speisialta aereiteoige (aerofoil) ar an
sciathán.
Sa phictiúr, feicfidh tú cad a tharlaíonn nuair a ghluaiseann sciathán tríd an aer.
Gluaiseann an t-aer os cionn an sciatháin agus faoi. Mar gheall ar chruth an sciatháin,
gluaiseann an t-aer níos tapúla os cionn an sciatháin. Mar gheall air seo, an brú a
bhrúnn anuas ar bharr an sciatháin, bíonn sé níos lú ná an brú a bhrúnn aníos. Mar sin
de, brúnn an t-aer an sciathán in airde agus ardaíonn sé seo an t-eitleán nó an t-éan.
Úsáideann ialtóga (bats) agus héileacaptair an t-eolas seo freisin.
Pléigh:
Cén bhaint atá aige seo leis na rudaí a tharla sna gníomhaíochtaí a rinne tú?

Treoracha:
1. Fill an páipéar mar a léirítear sna léaráidí thuas.
2. Úsáid seilitéip más gá chun na fillteacha a choimeád ina n-áit.
Dúshláin bhreise:
Cé acu is fearr, é a chaitheamh go tréan nó go séimh?
An ndéanann uillinn an chaithimh (angle of throw) difríocht?
Athraigh an dearadh m.sh. cuir meáchan leis – gúshnáth gorm nó
fáiscíní páipéir nó athraigh cruth nó méid na sciathán. An ndéanann
na hathruithe difríocht ar bith don fhad a ghluaiseann sé nó don mhéid
ama a ghluaiseann sé? Déan taifead de na hathruithe a dhéanann tú
agus de na torthaí a fhaigheann tú.

Aer ag gluaiseacht
os comhair an
sciatháin

Gluaiseann an t-aer níos
tapúla os cionn an sciatháin

Sciathán

Brúnn an t-aer an
sciathán in airde

Cén t-am é? Tá sé in am eitilt

Leis na céadta bliain anuas, tá daoine ag iarraidh oibriú amach conas eitilt. Seo liosta de na dátaí tábhachtacha i stair na heitilte le haghaidh daoine.
1010 • 1783 • 1903 • 1919 • 1927 • 1932 • 1933 • 1936 • 1939 • 1981 • 1987 • 2005 • 2006
Déan iarracht an dáta ceart a mheaitseáil leis an scamall ceart. B’fhéidir go mbeidh ort dul sa tóir ar bhreis eolais! Tá na freagraí ar leathanach eile.

Ba é Wiley Post an
chéad fhear a d’eitil ina
aonar timpeall an domhain.
Thóg sé ocht lá air.

Rinne Richard Branson
agus Per Lindstrand an
chéad turas trasna an
Aigéin
Atlantaigh i mbalún te.

Rinne an chéad ‘eitleán’
riamh turas – ba é sin
‘The Flyer’ a dhear na
deartháireacha Wright.

Léim Eilmer, an ‘manach
eitilte’ ó bharr túir. Bhí
sciatháin ceangailte aige ar
a lámha agus ar a chosa.

Rinne an chéad
héileacaptar turas.

D’eitil Yves Rossy –
bhí sciatháin agus ceithre
scairdinneall (engine jets)
bheaga ceangailte ar a chorp.

Ba í Amelia Earhart an
chéad bhean a d’eitil ina
haonar trasna an Aigéin
Atlantaigh.

Ba é Lindbergh an chéad
duine a d’eitil ina aonar
trasna an Aigéin Atlantaigh.

Ba iad Alcock & Brown
na chéad daoine a d’eitil
trasna an Aigéin Atlantaigh
gan stopadh.

Thosaigh Pan American Airlines
an chéad seirbhís rialta (regular) aerphoist trasna an Aigéin
Atlantaigh.

Chríochnaigh Steve Fossett an
chéad eitilt – gan stopadh, ina
aonar – timpeall an domhain in
eitleán. Thóg sé 67 uair an chloig
agus 2 nóiméad air.

Thaistil an ‘Solar Chalenge’ ó
Pháras go Sasana. B’eitleán é seo a
d’oibrigh ar chumhacht na gréine.

Lainseáil na deartháireacha
Montgolfier an chéad
bhalún te.

Buaigh lá iontach i mBéal Feirste duit féin
agus do do rang
Tá an spriocdháta á shíniú againn go dtí
an Chéadaoin, 1 Bealtaine 2013. Beidh
na sonraí deireanacha againn daoibh in
Eureka na seachtaine seo chugainn.
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Sa bhliain 2006, d’eitil duine den chéad uair riamh le sciathán
scairdtiomáinte (jet-propelled). Ní dhearna aon duine eile é sin, roimhe
ná ó shin i stair na heitlíochta (aviation). Yves Rossy is ainm don duine
sin. Is píolóta é agus is as an Eilvéis dó. Sa bhliain 2008, d’eitil sé trasna
Mhuir nIocht (English Channel). D’úsáid sé sciathán a bhí déanta as ábhar
an-éadrom. Léim Rossy amach as eitleán sa Fhrainc agus as go brách leis
ar luas a bhí níos mó ná 200 km san uair. Tar éis 10 nóiméad, mhúch sé
na hinnill. D’oscail sé a pharaisiút agus chuaigh sé ar foluain go talamh i
Sasana. Níos déanaí an bhliain chéanna,
rinne sé eitilt os cionn na nAlp agus
shroich sé uasluas (maximium speed) de
304 km/uair agus é ag teacht anuas. Nach
mbeadh ceann díobh sin áisiúil chun brú
tráchta a sheachaint?

