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Réamhrá
Forléargas ar an bhForbairt Ghairmiúil
Bliain 1: Samhain 2020 – Meitheamh 2021

Bliain 2: Meán Fómhair 2021 – Meitheamh 2022

Bliain 3: Meán Fómhair 2022 – Meitheamh 2023
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Eochracha Aitheantais
Dearcadh an Mhúinteora

Dearcadh an Scoláire

Gníomhaíocht leabhráin

Obair ghrúpa

Machnamh

Cur Chuige Teagaisc

Obair Dialainne

Réamheolas

Príomhtheachtaireachtaí
1. Tá cur chuige neamhlíneach, agus oideolaíocht shaibhir taobh thiar de, ag croílár na
sonraíochta. Is cur chuige é seo lena gcuirtear chun cinn próiseas trína gcruthaítear naisc
idir torthaí foghlama éagsúla sa Mhatamaitic Fheidhmeach.
2. Is snáithe aontaitheach é snáithe 1 den tsonraíocht ina leagtar béim ar a thábhachtaí atá
sé an samhaltú a úsáid i gcás na dtorthaí foghlama uile.
3. Is é is bunús le cúrsa na Matamaitice Feidhmí ná fadhbanna réalaíocha a úsáid mar
chomhthéacs chun foghlaim faoin Matamaitic a chur i bhfeidhm chun réitigh ar
fhadhbanna fíorshaoil a dhearadh agus chun scileanna fadhbfhuascailte a fhorbairt ab
fhéidir a chur i bhfeidhm in éagsúlacht de dhisciplíní.
4. Tá tacair sainscileanna níos leithne ná bua sa mhatamaitic amháin de dhíth don Obair
Chúrsa/Thionscadail. Is gá go mbeidh scoláirí in ann taighde a dhéanamh ar a gcuid
oibre, í a bheachtú agus a gcuid oibre a chur in iúl.

Forléargas ar an bhForbairt Ghairmiúil agus ar na Tacaíochtaí atá ar Fáil
•
9 X 1 Seimineáir Lae
•
Ceardlanna Lae Iomláin um Fhorbairt Ghairmiúil
•
5 X Pobail Foghlama Ghairmiúla
•
Gach Fómhar agus gach Earrach chun freagairt ar riachtanais fhorbairt ghairmiúil an
mhúinteora agus cuirtear gach ceann acu in oiriúint don phobal ar leith.
•
4 X Seimineáir Ghréasáin
•
Imeachtaí beo ina dtabharfar an deis ábhair nua a phlé trí sheisiún ceisteanna agus
freagraí
•
2 X Ceardlann Teicneolaíochta
•
Ceardlanna ina ndéantar úsáid na teicneolaíochta i dteagasc na Matamaitice Feidhmí a
iniúchadh.
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Seisiún 1 - Cuid 1
Treoirlínte agus Critéir Mheasúnaithe
Fiosraigh treoirlínte an tionscadail samhaltaithe, na gcritéar measúnaithe agus déan plé ar
na nithe a leanas:
Cad iad na scileanna scoláire a chaithfimid a fhorbairt?

Cad iad na deacrachtaí a bheidh ag na scoláirí, i do bharúil?

Cad iad na gníomhaíochtaí ranga a chuideoidh le tacú leis na critéir mheasúnaithe don tionscadal
Samhaltaithe?

Próiseas na Foghlama a Ghabháil
Úsáid na dialainne samhaltaithe do scoláirí chun:
● Torthaí/smaointe a bhreacadh síos.
● Foghlaim a chlárú agus a fheabhsú.
● Fianaise maidir le dul chun cinn a léiriú sa dóigh is go mbeidh scoláirí in ann forbairt agus
beachtú na smaointe a fheiceáil.
Tabhair faoi deara: Is féidir teacht ar a thuilleadh eagraithe grafacha ag https://pdst.ie/node/2336
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Oscailteacht Fadhbanna Samhaltaithe
Is féidir le réimse leathan de réitigh a bheith ann ag brath ar an dóigh a ndéanann
scoláirí an fhadhb a léirmhíniú agus a cheapadh.
Tá sé tábhachtach do scoláirí a bheith cleachta ar dtús le dul i ngleic le
comhthéacs doiléir agus ansin bogadh ar aghaidh chuig samhail níos beaichte
bunaithe ar a ráiteas faidhbe.
Is féidir cuir chuige matamaiticiúla éagsúla a úsáid ag brath ar an tsamhail a roghnaigh an
scoláire.

Léirmhínithe Samhaltaithe Samplacha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mol straitéis aslonnaithe atá oiriúnach do scoil Éireannach.
Cé chomh gasta agus a caithfidh cúl báire a bheith chun cic pionóis a shábháil?
Déan iniúchadh ar an uillinn lainseála is fearr do léimneoir fada?
Cé chomh gasta agus is féidir le foireann bobshleamhnáin amaitéarach Éireannach cúrsa
bobshleamhnáin a chríochnú?
Faigh amach luas tuirlingthe sábháilte do pharaisiútaí.
Cé chomh sábháilte agus atá tuairtcharranna?
An féidir le hÉirinn a cuid spriocanna foraoiseachta do 2030 a bhaint amach?
Déan líonra iompartha a dhearadh do chathair in Éirinn.

Forbairt Scileanna: Cuardach vs Taighde
Scil thábhachtach do scoláire an cumas ábhar a bhfuil taighde déanta aige nó aici air a
léirmhíniú/a bheachtú.
An dóigh inar féidir ábhar seachtrach a úsáid agus a chur i bhfeidhm ar a réiteach a léiriú.

Fadhb Shamhaltaithe
“Roghnaigh spórt ina mbogann réad faoi thionchar réimse imtharraingtigh. Déan iniúchadh ar an
ngluaiseacht sin”
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Ag tógáil ar mholtaí scoláirí iniúchadh a dhéanamh ar ghluaisne theilgeach

‘An bhfuil sé d’acmhainn agat do sprioc a aimsiú – 180?’
I ngrúpaí, ba mhian linn go ndéanfaidh tú plé agus cinneadh maidir leis na tosca a d’fhéadfadh a
bheith ann do scoláirí agus iad ag déanamh cur síos ar ghluaisne dairte, á caitheamh ag imreoir
dairte. Cad é a bhíonn de dhíth chun 180 a chaitheamh i gcomórtas?

An Fhadhb a Cheapadh
Cad é an fhadhb atá a iarraidh agus cén taighde a mbeidh ort a dhéanamh?
Cad iad na hathróga a mbeidh tionchar acu ar do shamhail?
Cad iad na foshuíomhanna a chaithfear a dhéanamh chun dul i ngleic leis an bhfadhb agus déan
machnamh ar cé acu a bhfuil srianta ag baint leis an samhail mar gheall ar na foshuíomhanna
seo?
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Seisiún 1 - Cuid 2
Scoláirí ag Tabhairt faoi Obair Thionscadail
Leagtar amach do scoláirí cad é atá de dhíth le leibhéil éagsúla ratha a bhaint amach.
An tábhacht a atreisiú a bhaineann le scileanna níos leithne atá ag teastáil chun a gcuid oibre a
chur in iúl.

Obair an scoláire: An Fhadhb a Cheapadh
Tháinig na príomhthosca a leanas a imríonn tionchar ar an bhfadhb chun cinn trí thaighde a
rinneadh:
1. Luas scaoilte
2. Uillinn chaithimh
3. Teicníc Caithimh
4. Tomhais an chaithimh/na réimse scórála etc.
5. Bheadh baint ag an luasghéarú mar gheall ar
domhantarraingt agus veicteoirí leis an réiteach
Foshuíomhanna a dhéanann na scoláirí:
1. Éagsúlacht san airde lainseála do gach duine
2. Féadfar luas an chaithimh a chinneadh agus a athrú
3. Féadfar uillinn an chaithimh a athrú
4. Is cáithnín í an dairt nach dtéann friotaíocht aeir i
bhfeidhm uirthi.

Tuairimí breise a dhéanann an scoláire
Ghlac scoláirí leis an méid seo a leanas:
● ‘nár leor foirmlí (uvast) gluaisne líní ina n-aonar’
● gur cheart dóibh ‘luasghéarú de bharr domhantarraingthe’ a thomhas
Mheas siad go raibh gá ann chun dul i ngleic le matamaitic a bhaineann le ailgéabar veicteora.
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Obair a dhéanamh le Veicteoirí agus ár gcuid Eolais a Oiriúnú
Is féidir veicteoirí a thaifeach ina gcuidithe chothrománacha nó cheartingearacha
rud a ligfidh dúinn gluaiseacht i dtreo cothrománach nó i dtreo ceartingearach a imscrúdú go
scartha.

Déanaimis machnamh ar ár nodaireacht:
v : treoluas sa treo cothrománach
x

v : treoluas sa treo ceartingearach
y

a : luasghéarú sa treo cothrománach
x

a : luasghéarú sa treo ceartingearach
y

S : díláithriú sa treo cothrománach
x

S : díláithriú sa treo ceartingearach
y

Tasc Aonair: Na Foirmlí a fhorbairt
Déan machnamh ar cad é mar is féidir an fhoirmle
líneach uvast
a oiriúnú chun sloinn a chinneadh do ghluaisne teilgeáin.
Go sonrach treoluas agus díláithriú:
● vl = ?
x

● v= ?
● S= ?
● S= ?
y

x

y

Dialann - An Fhadhb a Aistriú go Matamaitic
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Obair an scoláire: Ullmhú le haghaidh an Chéad Ríomh
Airde 1.65 m …. Beidh sé seo m’airde scaoilte.
Targaid 1.85 m
=> Díláithriú Ceartingearach = 1.85 - 1.65 = 0.20 m
Tar éis taighde, Chinn na mic léinn go scaoileann imreoirí comórtais dairteanna an dairt idir 5.8
m s agus 6.7 m s
-1

-1

Shainaithin mic léinn freisin turgnaimh chuí ar féidir iad a dhéanamh sa saotharlann chun an
fíor-luas caite a chinneadh.
In éagmais sonraí beachta – chun na críche seo, glacfaimid le luas scaoilte 6 m s .
-1

Obair an scoláire: An Réiteach a Chur i gCrích

u = 6 Cos α m s
u = 6 Sin α m s
a = 0 ms
a = -9.8 m s
t=t s
Sy = 0.2 m nuair a bhíonn Sx = 2.37 m
Sx=2.37= ux t+ 12 axt2
● 2.37 = (6Cos)t+ 12(0)t2
● 2.37 = (6Cos)t
-1

x

-1

y

-2

x

-2

y

● t= 2.376cos∝
Tá luach scálach ag baint le ham (gan treo ag baint leis), bíonn sé tairiseach mar sin sa dá
phlána.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sy=uy t+ 12 ayt2
0.2=(6sinα)t+ 12(-9.8)t2
Bain úsáid as an luach ríofa le haghaidh ama
t= 2.376cos∝
0.2=(6sinα)(2.376cos∝) -4.9(2.376cos∝)2
0.2=(2.37)(6sinα6cos∝) -4.9(0.156cos2∝)
0.2=2.37tan∝ -0.7645(1cos2∝)
0.2=2.37tan∝ -0.7645(1 + tan2∝)
0.2=2.37tan∝ -0.7645 - 0.7645tan2∝
0.7645tan2∝ - 2.37tan∝ + 0.9645 =0
tan∝ = 2.6181 or tan∝ = 0.4819
∝ = 69.10 ° nó ∝ = 25.73 °
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Dialann - An Réiteach a Ríomh

Tasc Aonair:
Déan machnamh ar bhealaí ina dtiocfadh le scoláire a gcuid tosca/ foshuíomhanna a bheachtú,
chun an dara nó an tríú hatriall den thimthriall samhaltaithe matamaiticiúil.

Obair an scoláire: Conclúid & Meastóireacht tar éis an chéad atrialla
Chinn an scoláire gur féidir 180 a bhualadh go matamaiticiúil agus go praiticiúil araon.
Chun é seo a dhéanamh, b’éigean don scoláire an dairt a scaoileadh ar luas idir 6 m s agus 7 m
s , ar uillinn 25.73 , ó phointe a mbeadh díláithriú ceartingearach de 0.2 m agus díláithriú
cothrománach de 2.37 m ann agus ansin bhuailfeadh an dairt an 20 faoi thrí (= 60).
-1

-1

o

Tar éis don scoláire an réiteach ar a chéad atriall a mheas, rachadh an scoláire ar aghaidh chuig
an dara nó an tríú hatriall, gach rud cláraithe agus é ag bogadh chun cinn.
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Dialann - Réiteach a mheasúnú

Athbhreithniú ar an Dialann agus ar an Timthriall Samhaltaithe

Tacaíocht a Thabhairt do Scoláirí i rith an tSamhaltaithe
Cad iad na scileanna matamaiticiúla a chaithfimid forbairt leis na scoláirí?
Cad iad na deacrachtaí a bheidh ag na scoláirí, i do bharúil?
Cad iad na gníomhaíochtaí ranga a chuideoidh le tacú leis na critéir mheasúnaithe don tionscadal
Samhaltaithe?
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Téann samhaltóirí rathúla i ngleic leis an samhaltú ar bhonn rialta ón tús
(Blomhoj agus Kjeldsen, 2006).
“Cuidigh liom é a dhéanamh liom féin”. Cothromas a bhaint amach idir treoir ón múinteoir
agus neamhspleáchas an scoláire (Ferri, 2017).
Obair i ngrúpaí chun plé ar leibhéal ard a chur chun cinn (Blum agus Ferri, 2009).
Idirghabhála straitéise: “déan sceitse”, “an bhfuil ciall leis seo sa saol mar atá?” (Blum,
2015).

Anailís ar Chás
Tá scoláirí ag dul i ngleic le fadhb shamhaltaithe a bhaineann le himscrúdú a dhéanamh ar an
bhféidearthacht go mbainfidh Éire a sprioc foraoiseachta de 18% amach faoi 2030 agus tá plé á
dhéanamh acu ar cheapadh na faidhbe.
Léigh an trí chás seo a leanas faoi phlé scoláirí agus ionchur an mhúinteora agus déan
athbhreithniú ar an tacaíocht a thug an múinteoir.
Cad é a rinne an múinteoir chun tacú le foghlaim scoláirí?
Cad iad na rudaí nach ndearna siad? Cad a d’fhéadfaidís a dhéanamh níos fearr?

Cás 1
Tá scoláirí ag obair ina ngrúpaí agus tá Múinteoir M ag bogadh thart ar an seomra ag breathnú
agus ag éisteacht le plé na scoláirí. Téann sí isteach sa chomhrá nuair a iarrann scoláire cuidiú.
Brian: “A Mhúinteoir, tá an cheist an-neamhchinnte, níl a fhios againn cá háit le tosú”
Roisín: “Níl go leor faisnéise againn le tosú.”
Múinteoir M: “Bhuel, cad é atá ar iarraidh? Cad é atá uaibh?”
Demi: “Níl a fhios againn cad é an céatadán anois nó cé acu cur chuige mata atá i gceist.”
Roisín: “An bhféadfaimis cuardach a dhéanamh ar an idirlíon chun an céatadán atá ann anois a
fháil amach agus an méid a bhíonn curtha gach bliain?”
Múinteoir M: “Cén fáth nach ndéanfadh sibh sin? Bheadh sé sin ina thús maith chun faisnéis
ábhartha a fháil amach nó d’fhéadadh sibh tús a chuir le bhur gcéad atriall trí fhoshuíomh a
dhéanamh faoin méid tosaigh.

Cás 2:
Éisteann Múinteoir K le plé tosaigh grúpa eile faoin bhfadhb agus ceapann sé nach bhfuil na
scoláirí ag dul sa treo ceart.
Múinteoir K: “Níl mé cinnte an bhfuil sibh ag dul sa treo ceart leis seo.”
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Gillian: “Maith go leor. Ceard atá déanta go contráilte againn?”
José: “Roghnaíomar líon áirithe crann le cur gach bliain agus leanamar linn ag cur sin le chéile
go dtí an bhliain 2030. An oibreoidh sé sin?”
Múinteoir K: “Ní sin an cur chuige áirithe a d’úsáidfinn féin.”

Cás 3:
Tá Múinteoir B ag bogadh thart sa seomra agus grúpaí ag dul i ngleic leis an bhfadhb
shamhaltaithe agus tugann sí faoi deara go bhfuil seans ann go bhfuil grúpa amháin ag
streachailt leis an bhfadhb, mar sin de, bogann sí chucu le deis a thabhairt dóibh cuidiú a
iarraidh.
Lisa: “A Mhúinteoir, níl sé soiléir ón gceist ceard atá le déanamh againn.”
Orla: “Tháinig mé ar shuíomh gréasáin a insíonn dúinn an méid foraoiseachta a rinneadh le roinnt
bliana anuas, an féidir linn sin a úsáid?”
Krystian: “Tá a fhios againn go gcaithfidh siad líon na gcrann a chuirtear gach bliain a mhéadú,
ach níl go leor faisnéise againn.”
Múinteoir B: “……….” Mol freagra oiriúnach agus tabhair cúiseanna lena mhíniú.

Machnamh ar an Teagasc agus Foghlaim:
Cén straitéis teagaisc agus foghlama ó sheisiún na maidine ab úsáidí, dar liom?
Conas is féidir liom na straitéisí éagsúla teagaisc agus foghlama a léiríodh ar maidin a chur i
bhfeidhm go praiticiúil?
Cad iad na scileanna tábhachtacha ar féidir liom cabhrú le mo chuid scoláirí iad a fhorbairt?
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Seisiún 2
Forbhreathnú ar an tSonraíocht

Ceard é Sceidealú Tionscadail agus Cad Chuige ar Chóir é a Úsáid?
Baineann Sceidealú Tionscadail agus Anailís Rébhealaigh le hord na gníomhaíochtaí a phleanáil i
dtionscadal de chineál ar bith.
Bíonn roinnt gníomhaíochtaí ag brath ar ghníomhaíochtaí eile a bheith críochnaithe (e.g. ní féidir
díon a chur ar theach gan na ballaí a bheith tógtha ar dtús).
Úsáidtear é le fáil amach ceard é an tréimhse ama is giorra chun tionscadal a chríochnú, agus
bíonn an obair níos éifeachtúla mar thoradh.

Cá n-Úsáidtear é?
Úsáidtear go forleathan i mbainistíocht tionscadail é (Innealtóireacht, Gnó,
Tógáil) chun tuar a dhéanamh ar cé chomh fada a mhairfidh an
tionscadal.
Mar shampla: pleanáil a dhéanamh le cinntiú go mbeidh bréagán úr réidh
do thréimhse siopadóireachta na Nollag.
Turas thar lear a eagrú/a phleanáil (pacáil, ticéid a cheannach, seic an na
pasanna, seiceáil isteach, taisteal, lóistín, imeachtaí etc.).
Bricfeasta Éireannach iomlán a chócaireacht (ní dhéanfá gach tasc i
ndiaidh a chéile, i.e arán sa tóstaer nuair atá na huibheacha ag
cócaireacht).
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Cé chomh gasta agus is féidir leat tae a ullmhú do cheathrar?
Laistigh de do ghrúpa ba mhaith linn go ndéanfaidh sibh imscrúdú ar na 10 dtasc sa leabhrán a
bhfuil na lipéid A - J orthu, atá le déanamh chun tae a ullmhú do cheathrar!

GNÍOMHAÍOCH
T
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

CUR SÍOS
Doirt tae isteach i gceithre chupán
Déan an t-uisce a fhiuchadh sa chiteal
Lig do scíth agus bain sult as an tae
Lig don tae tarraingt sa phota sula ndoirtear amach é
Líon an citeal agus cuir síos é
Beannaigh do na cuairteoirí agus thabhair cuireadh dóibh
isteach sa seomra suí
Glaoigh ar na cuairteoirí don tae
Cuir bainne agus siúcra sa tae
Cuir málaí tae sa taephota
Doirt uisce fiuchta isteach sa taephota

FAD
AMA
(nóiméid)
1
3
5
2
½
1
½
1
¼
½

Déan tábla tosaíochta don liosta gníomhaíochta a thugtar
Tábla tosaíochta
Gníomhaíocht Réamhtheachtaí

Fad Ama
(nóiméid)
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Cad é mar a léirímid faisnéis sceidealaithe tionscadail ar ghraf Líonra?

Sa léaráid seo, caithfidh Gníomhaíocht A a bheith críochnaithe sula ndéantar gníomhaíocht B. Ní
féidir Gníomhaíocht D a dhéanamh ach amháin nuair atá Gníomhaíocht B críochnaithe.

Sa léaráid seo, caithfidh Gníomhaíochtaí D agus E a bheith críochnaithe sula gcuirfear tús le
Gníomhaíocht G.

Sa léaráid seo, thig le Gníomhaíochtaí E agus F tosú ag an am céanna ach caithfidh
Gníomhaíocht C a bheith críochnaithe ar dtús.

An chonair Chriticiúil a chinneadh don táblá Tosaíochta tugtha
Líonra a chríochnú don tionscadal seo

18

Ón ngraf Líonra, faigh amach cá fhad a nglacfaidh sé leis an tionscadal seo
a chríochnú

An féidir moill a bheith ar ghníomhaíocht gan dul i bhfeidhm ar an sceideal
iomlán?

19

Ár réiteach a léirmhíniú
Is é E, B, J, D, A, H agus C an Rébhealach.

Spaigití Bolognese a chócaráil
Bain úsáid as an bhfaisnéis thíos leis an am is giorra chun spaigití bolognese a ullmhú a ríomh.
Gníomhaíocht
Lipéad
Fad ama
(nóiméid)
Cuir uisce ar bhruith
A
5
Cuir an pasta in uisce agus déan é a chócaráil
B
10
Gearr suas na glasraí
C
7
Déan an fheoil mhionaithe agus na glasraí a chócaráil
D
15
Cuir purée trátaí agus anlann isteach sa mheascán agus
E
3
corraigh é
Síothlaigh an pasta
F
2
Tóstáil an t-arán gairleoige
G
3
Measc an bolognese agus an pasta le chéile agus bain
H
1
taitneamh as

Tábla Tosaíochta
Gníomhaíocht

Lipéad
A
B
C
D

Fad ama
(nóiméid)
5
10
7
15

Ag brath
ar
A
C

Cuir uisce ar bhruith
Cuir an pasta in uisce agus déan é a chócaráil
Gearr suas na glasraí
Déan an fheoil mhionaithe agus na glasraí a
chócaráil
Cuir purée trátaí agus anlann isteach sa mheascán
agus corraigh é
Síothlaigh an pasta
Tóstáil an t-arán gairleoige
Measc an bolognese agus an pasta le chéile agus
bain taitneamh as

E

3

D

F
G
H

2
3
1

B
E, F, G
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Machnamh: Cuir Chuige Teagaisc agus Foghlama
Cad iad na gníomhaíochtaí foghlama agus teagaisc a d’fhéadfá úsáid chun tuiscint na scoláirí ar
Sceidealú Tionscadail a fhorbairt?
Cad é mar is féidir samhaltú matamaiticiúil a thabhairt isteach go Sceidealú Tionscadail?
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Ceisteanna Breise:
Ceist 1
Buaileann saighead an bhoghdóra targaid atá 90km ar shiúil agus ag an airde céanna os cionn
talún agus atá pointe scaoile na saighde. Scaoiltear an tsaighead ar luas 50 m s . Ríomh
íosmhéid ama na heitilte.
-1

Ceist 2
Teilgtear cáithnín ó phointe ar phlána comhréidh cothrománach le
treoluas 10i+35j m s , i gcás gur veicteoirí aonaid ingearaigh iad i agus j i dtreo cothrománach
agus ceartingearach faoi seach.
Faigh amach (1)
an t-am a ghlacann sé chun uasairde a bhaint amach
(2)
an uasairde
(3)
na hamanna ina bhfuil an cáithnín ar airde 50 m os cionn an phlána
chothrománaigh
-1

Ceist 3
Scaoiltear caor gunna mhóir in airde ar uillinn 60° leis an gcothromán, ó bharr balla
ceartingearach, atá 30 m os cionn talún. Tá an targaid 100 m cothrománach ó bhun an bhalla. Ar
cén luas ar chóir an caor gunna mhóir a scaoileadh?
Ceist 4
Teilgtear corp go cothrománach ó bharr túir le treoluas tosaigh de 18 m s . Má bhuaileann sé an
talamh ar uillinn 45°, cén chuid ingearach de threoluas atá ann nuair a bhuaileann sé an talamh?
-1

Ceist 5
Rollann liathróid de bharr an staighre le treoluas cothrománach de u m s . Má tá na céimeanna ar
airde a méadar agus ar leathan l méadar, buailfidh an liathróid imeall an n céim. Ceard é n?
-1

ú

Ceist 6
Teilgtear cáithnín le tús-threoluas de 100i+49 j m s-1
Ríomh réimse an cháithnín agus uasairde a baineadh amach.
Ceist 7
Caitear liathróid le treoluas tosaigh de 30 m s ar uillinn 30 leis an gcothromán.
Is ar éigean a chuaigh sí thar bhalla, a bhfuil a bun 25 m ó phointe an teilgin.
Ríomh airde an bhalla.
-1

0

Ceist 8
Comhlánaigh an tábla tosaíochta os comhair chun an graf líonra thíos a léiriú
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Ceist 9
Tá ocht ngníomhaíocht ag tionscadal ar leith mar a léirítear sa tábla os comhair. Cinn rébhealach
na ngníomhaíochtaí sa sceideal seo. Léirigh an pas chun tosaigh, pas ar chúl agus an snámh i do
réiteach.

Ceist 10
Tá scoláirí i modúl gairneoireachta idirbhliana ag iarraidh garraí a athdhearadh agus paitió a chur
síos.
Léirítear sa tábla a thugtar na gníomhaíochtaí a bheidh i gceist agus cad fhad a mhairfidh siad.
Faigh amach an t-am is giorra chun an garraí a chríochnú agus sainaithin an rébhealach.

Ceist 11
Tá cuideachta tógála i mbun pleanála do thionscadal mionscála tógála agus ba mhian leo oibriú
amach cá fhad a ghlacfaidh an tionscadal agus chomh maith leis sin, cé acu gníomhaíochtaí ar
chóir monatóireacht bheacht a dhéanamh orthu chun moilleanna a sheachaint.
Bain úsáid as an tábla tosaíochta, déan an graf líonra agus oibrigh amach an rébhealach.
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Réitigh ar Cheisteanna

Réiteach ar Cheist 1
u = 50 Cos α m s
u = 50 Sin α m s
a = 0 ms
a = -9.8 m s
Sy = 0 m nuair a bhíonn Sx = 90 m
-1

x

-1

y

-2

x

-2

y

●
●
●

Sy=uy t+ 12 ayt2
Sy=50 Sinα . t+ 12 (-9.8)t2
0=50 Sin . t -4.9 t2
t= 50 Sin ∝4.9

●

Sx=90= ux t+ 12 axt2
90 = 50 Cos . t

Úsáid t= 50 Sin ∝4.9 in áit 90 = 50 Cos . t
90=50 Cos∝ . 50 Sin ∝4.9
● 90=25004.9 Cos∝ . Sin∝
● 90=12504.9 2.Cos∝ . Sin∝
● 90=12504.9 Sin 2∝
● Sin 2∝ =0.3528
● 2∝ =20.6580 agus 2∝ =159.3410
● ∝ = 10.33 nó ∝ = 79.67
Déanfaimid:
Mar sin de am na heitilte = 50 Sin 10.32904.9 nó 50 Sin 79.6704.9
● Am = 1.83 s nó 10.04 s. Is é 1.83 s. an t-am eitilte iosta.
0

0

Réiteach ar Cheist 2
u = 10 Cos α m s
u = 35 Sin α m s
a = 0 ms
a = -9.8 m s

-1

x

-1

y
x

-2

y

-2

(1) Chun am ‘t’ a fháil go huasairde:

Vy=uy + ayt
0=35+(-9.8)t
t=359.8=3.57 s

(2) Chun an uasairde a fháil, cuir an luach ama seo sa chothromóid Sy:
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Sy=uy t+ 12 ayt2
Sy=35(3.57)+ 12 (-9.8)(3.57)2
Sy=124.95-62.45
Sy=62.5 m

(3) Faigh na hamanna Sy = 50

Sy=uy t+ 12 ayt2
50=35t+ 12 (-9.8)t2
50=35t-4.9t2 ⟹ 4.9t2 -35t+50=0
Cur i bhfeidhm
feictear dúinn t = 5.17 s and t = 1.97 s
Is iad 1.97 s agus 5.17 s an dá am ina bhfuil an cáithnín ar airde 50 m os cionn an phlána
chothrománaigh.
Réiteach ar Cheist 3
u = u Cos 60° m s
u = u Sin 60° m s
a = 0 ms
a = -9.8 m s
Sy = 30 m nuair a bhíonn Sx = 100 m
-1

x

-1

y

-2

x

-2

y

Sx = u t agus

Sy = u t + ½a t
Chun am na heitilte a fháil, lig Sx = 100 m agus réitigh do t.
100 = u Cos 60°t
t = 100ucos60°
x

y

y

2

Cuir am na heitilte isteach sa chothromóid Sy:

25

- 30 = u Sin 60°(100)ucos60°+ ½(-9.8)((100)ucos60°)2
- 30 = 173.21 - 196,000u2
203.21 = 196,000u2
u = 196,000203.21
2

Mar go bhfuil u dearfach de réir sainmhínithe, roghnaímid an fhréamh chearnach dhearfach den
slonn seo, a thugann u = 31.06 m s
-1

Réiteach arCheist 4
De réir mar a bhuaileann an teilgeán an talamh ar uillinn 45°,

tan 45° = |Vy||Vx|
Is ionann na méadaíochtaí de chuidithe ceartingearacha agus cothrománacha treoluais agus
bíonn cuidí cothrománach de threoluas i gcónaí mar an gcéanna, mar sin de
|v |= |v |= 18 m s , so v = - 18 m s .
y

x

-1

y

-1

Réiteach ar Cheist 5
Má bhuaileann an liathróid an chéim, ansin beidh an díláithriú sa treo ceartingearach nh agus an
díláithriú sa treo cothrománach nb. Mar sin;

Don am eitilte, úsáidimid
Sy = u t + ½a t agus lig do u = 0 mar go bhfuil an tús-threoluas ar fad sa trep cothrománach.
y

y

2

y

- nh = 0(t) + ½(-g)t
√2nhg= t
Sx = u t
nb = u√2nhg
n = 2u2hb2g

2

x
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Réiteach arCheist 6
u
u
a
a

x
y
x
y

= 100 m s
= 49 m s
= 0 ms
= -9.8 m s

-1

-1
-2

-2

Scaoileadh an cáithnín ó leibhéal na talún. Ar theacht i dtír, bíonn an cáithnín ar airde nialais os cionn talún
∴ Sy=0 ag an am a thaistil an cáithnín an fad is gá.
1. Iarrtar orainn a aimsiú an Raon Sx nuairSy=0
Sy=uy t+ 12 ayt2
⇒0=49 t+ 12 (-9.8)t2
⇒0=49 t-4.9t2
Agus seo réitithe againn faighimid an dá uair nuair atá an teilgeán ar an talamh t=0 agus t=10
Tríd an t-am is faide a chur in ionad isteach sa Sx , féadaimid an raon a ríomh.

Sx=ux t+ 12 axt2
●
●

Sx=100 t = 100(10)
Sx=1000 m

0.

Iarrtar orainn an uasairde a baineadh amach a ríomh.
Is féidir linn ár bhfreagra deireanach a úsáid, is é sin t=10 soicind agus leath an luach seo don am
leis an uasairde a bhaint amach.
Sy=uy t+ 12 ayt2
Sy=495t-4.9(5)2
Sy=122.5 m
Tabhair faoi deara: Is féidir linn fíorú gur t = 5 s le réiteach a fháil ar Vy=0 ag an bpointe is airde.

Réiteach ar Cheist 7
u
u
a
a

x

y

x
y

= 30 Cos(30 ) = 153 m s
= 30 Sin(30 ) = 15
ms
= 0 ms
= -9.8 m s
0

0

-1

-1

-2

-2

●
●

Iarrtar orainn Sy a aimsiú nuair Sx=25 m
Sx=ux t+ 12 axt2
25=153t
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●

t= 25153= 0.96 s

An t-am seo a chur isteach i dtorthaí Sy :
Sy=uy t+ 12 ayt2
⇒ Sy=10.96-4.9(0.962)= 9.88 m
Is é 9.88 m airde an bhalla.

Réiteach ar Cheist 8

Réiteach ar Cheist 9
Líonra a chríochnú don tionscadal seo

An Eochair Líonra a chur i bhfeidhm

Cinntear leis an bpas chun tosaigh gur 19 lá an fad ama atá pleanáilte.
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Tugann an pas ar chúl na sonraí a leanas dúinn :

Ríomhtar luachanna an tSnámha mar an difríocht idir Críoch Mall agus Críoch Luath (nó an difríocht idir
Tús Mall agus Tús Luath) agus léirítear i ndearg iad ar bharr gach eangaí.

Is é A, B, D, G agus H an Rébhealach gníomhaíochtaí.

Réiteach ar Cheist 10
Comhghnás 1:
Comhghnás 2:

Rébhealach: B-C-G-H

An Fad Ama is Giorra: 10 lá

Réiteach ar Cheist 11
Rébhealach: B-C-G-H

An Fad Ama is Giorra: 33 lá
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