Na Pláinéid agus an
Grianchóras
Tá sé furasta dearmad a dhéanamh go bhfuil muid inár gcónaí i
gcruinne. Ach de réir mar a smaoiníonn muid faoi, cothóidh sé suim
sa spéir ionat. An chéad uair eile agus tú amuigh san oíche agus é
dorcha, amharc suas ar an spéir, ar na réaltaí agus ar an Ghealach.
Cad iad na ceisteanna atá agat?

Intreoir ghasta
I nGrianchóras s’againne, tá ocht bpláinéad ann (RIP Plútó!), neart fophláinéad, gealacha agus dar ndóigh an Ghrian!
Tá Grianchóras s’againn i Réaltra darbh ainm Bealach na Bó Finne.
Meastar go bhfuil suas le 30 billiún grianchórais éagsúla i mBealach
na Bó Finne. Síleann muid fosta go bhfuil 100 billiún réalta sa

chruinne ar fad. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an chruinne i bhfad níos
mó ná a d’Oéadfaimis a shamhlú!

Grianchóras s’againn
Tá ocht bpláinéad i ngrianchóras s’againn a dhéanann ﬁthis Qmpeall
na gréine. Tá gach pláinéad éagsúil óna chéile; tá gealacha ag cuid
acu, tá fáinní ag cuid eile, tá cuid acu déanta as carraig, cuid eile as
gás. Tá eolas suimiúil faoi gach pláinéad ar fáil thíos.

Mearcair

Tá Mearcair ar an phláinéad is lú sa ghrianchóras agus is é an ceann is
cóngaraí don ghrian. Níl gealach ná fáinne ar bith ag Mearcair.
Glacann sé 59 lá rothlú iomlán a dhéanamh agus 88 lá air ﬁthis a
dhéanamh Qmpeall na gréine. Ciallaíonn sé seo go bhfuil níos lú ná 2
lá sa bhliain ar Mhearcair!

Véineas

Tá Véineas ar an dara pláinéad ón ghrian agus rothlaíonn sí sa treo
eile do gach pláinéad eile sa ghrianchóras. Tá a dromchla lán le
bolcáin agus tá níos mó bolcán ar Véineas ná atá ar phláinéad ar bith
eile. Is ionann lá ar Véineas agus 117 lá ar domhan s’againn agus
taobh amuigh den ghealach, is í Véineas an rud is gile sa spéir san
oíche. Fuair Véineas a hainm ón bhandia grá Rómhánach.

An Domhan

Baile s’againne! Is é an Domhan an t-aon phláinéad sa ghrianchóras
gur féidir le daoine a bheith beo air agus an t-aon phláinéad nach
bhfuair a ainm ó dhia Gréagach nó Rómhánach. Fadó, chreid eolaithe
go raibh an domhan i lár an ghrianchórais, go d[ gur aimsigh
Copernicus gurbh í an ghrian i ndáiríre í. Tá réimse maighnéadach ag
an domhan agus tá gealach amháin againn atá tábhachtach le smacht
a chur ar na tonnta san Oarraige. An raibh a Oios agat go raibh ¾
den domhan clúdaithe le huisce?

Mars

Tugtar an ‘Pláinéad Dearg’ ar Mhars mar gheall ar an chuma dhearg
atá air. Is é an ceathrú phláinéad ón ghrian agus an dara pláinéad is lú
sa ghrianchóras. Meastar go bhfuil uisce ar Mhars agus is minic anois
go gcuirtear misin gan foireann ann le taighde a dhéanamh. Tá an
Sliabh is airde inár ngrianchóras ar fad ar Mars, Olympus Mons. Tá sé
os cionn 21km ar airde!

Iúpatar

Tá Iúpatar ar an phláinéad is mó sa ghrianchóras. Tá sé a 2.5 oiread
níos mó ná na pláinéid eile go léir sa ghrianchóras curtha le chéile! Tá
sé chomh mór sin gur féidir linn é a Oeiceáil ón domhan seo san
oíche. Den chuid is mó, tá sé déanta as gás agus sa bhreis air sin tá 62
gealach ag Iúpatar agus tá ceann acu, Ganaiméide, ar an ghealach is
mó sa ghrianchóras.

Satarn

Is é Satarn an dara pláinéad is mó sa ghrianchóras ach is é an
pláinéad is éadroma as siocair go bhfuil sé déanta go hiomlán as gás,
ina measc; hidrigin, héiliam agus meatán. Tá sé ar an phláinéad is
cothroime fosta agus tá an dara lá is gairide ann sa ghrianchóras. Tá
150 gealach ag Satarn agus tá na fáinní iontacha thart air déanta as
carraigeacha agus oighir.

Úránas

Is é Úránas an pláinéad is fuaire sa ghrianchóras agus Qteann an
teocht go d[ -224c! Is é an seachtú pláinéad ón ghrian agus an chéad
phláinéad ar tháinig muid air ag úsáid teileascóp. Éagsúil le gach
pláinéad eile, rothlaíonn Úránas ar a thaobh agus tógann sé 84 bliain
ar Úránas taisteal Qmpeall na gréine, san am sin bíonn sé 42 bliain
faoi sholas agus 42 bliain sa dorchadas.

NeipAún

Tá NeipQún níos faide ar shiúl ón ghrian ná pláinéad ar bith eile. Tá 14
gealach ag NeipQún agus is ionann bliain amháin ar NeipQún agus
165 bliain ar domhan s’againne! Ní féidir linn é a Oeiceáil gan
teileascóp agus níor tháinig muid air go d[ 1846. Tá an ghaoth ar
NeipQún níos gaiste ná atá ar phláinéad ar bith eile, séideann sí ag
luas os cionn 1,500 míle san uair!

Gníomhaíocht!
Anois agus neart eolais agat faoi na pláinéid ar fad sa ghrianchóras, tá
sé in am duit do phláinéad féin a dhearadh. Smaoinigh ar na
ceisteanna tábhachtacha seo sula dtosaíonn tú… Anois, ar aghaidh
leat!

Na ceisteanna móra:
•
•
•
•
•
•

Cén cruth a bheas ar do phláinéad?
Cén dath a bheidh air?
An mbeidh sé cothrom nó lán sléibhte agus bolcáin?
An mbeidh gealach ar bith aige?
An mbeidh aon rud beo ar do phláinéad?
Agus thar aon ní eile: Cad é an t-ainm a bheas ar do phláinéad?

Nuair atá freagraí na gceisteanna thuas agat, tarraing picQúr den
phláinéad atá deartha agat!

