
Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i 
gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta 
ag Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC 
9, le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas 
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Aistriúchán: Bairbre Ní Ógáin
Eagarthóireacht: Pól Ó Cainín
Taighde & Téacs: Paula Kilfeather,
Clíona Murphy, Fiachra Ó Brolcháin &
Janet Varley
Dearadh: INM Studio
Scríobh chuig: Louise Kirwan, Eureka,
Irish Independent, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1
Líne do Chustaiméirí: 023 8863850 nó
Cuir ríomhphost chuig:
eureka@ independent.ie
Cuir ordú chuig schools.independent.ie

Ionad Oideachas Eolaíochta

Fíricí Fónta

1. Uaireanta bíonn lándorchú (blackout) cumhachta ann ar 
an domhan mar go mbuaileann ghrianbhladhmanna (solar 
flares) ollmhóra é. Is féidir leo stop a chur le hobair na satailítí 
atá ag fithisiú (orbiting) an domhain! Sa bhliain 1989, ní 
raibh leictreachas ag 6 mhilliún duine i gCeanada ar feadh 
naoi n-uair an chloig toisc go raibh ceann de na stoirmeacha 
chomh cumhachtach sin.

2. Gluaiseann an ghrianghaoth ar luas 1.6 milliún ciliméadar 
san uair. Thart ar 3 lá tar éis di an ghrian a fhágáil, sroicheann 
roinnt de na cáithníní bídeacha an domhan.

3. Níl mórán maighnéadachais ar an nGealach. Maidir le Satarn, 
Iúpatar, Neiptiún agus Úránas tá na réimsí maighnéadacha 
níos láidre orthu ná réimse maighnéadach an Domhain. Maidir 
le Mars, Mearcar agus Véineas, tá na réimsí maighnéadacha 
níos laige orthu ná réimse maighnéadach an Domhain.

Cuir triail ort 
1. Aomfaidh, 2. Éarfaidh, 3. Aomfaidh, 4. Éarfaidh

Ceist againn ort!
Deir eolaithe gur Pol Maighnéadach Theas é an Pol Maighnéadach 
Thuaidh atá sa tSibéir/ i gCeanada, dáiríre. Ar an gcaoi chéanna,  

is Pol Maighnéadach Thuaidh é an Pol Maighnéadach  
Theas atá in Antartaice. Chuirfeadh sé mearbhall ort!

Aomadh Maighnéadach
Ní aomann maighnéid gach sórt miotail. Aomann siad miotail 

áirithe, iarann, nicil agus cóbalt, mar shampla. Aomann maighnéid 
meascáin miotal ina bhfuil na miotail seo freisin. Is meascán de 
charbón agus d’iarann é cruach - mar sin, go hiondúil aomann 

maighnéid cruach. 

   F      B

1. Ní aomann maighnéad miotal.

2. Tá réimse maighnéadach Mhars níos laige  
ná réimse maighnéadach an Domhain.

3. Ór Nordach atá i mbonn 50 cent.

4. Tá an Pol Maighnéadach Thuaidh san  
Aigéan Atlantach.

5. Aurora Borealis an t-ainm atá ar na Gealáin Theas.

6. Is í an Ghrian an réalta atá i lár an  
ghrianchórais s’againne.

Fíor nó Bréagach? 
Cé mhéad eolais atá agat ar mhaighnéid agus ar 

ghealáin?  Déan iarracht na ceisteanna 
 seo a fhreagairt.

Breis eolais

Tá breis eolais ar an aurora ar an suíomh gréasáin 
seo agus feicfidh tú an chuma a bhíonn orthu:
http://ds9.ssl.berkeley.edu/auroras/story.html

Na GealáiNSoilSe ioNtacha Sa Spéir
An mian leat taisteal chuig áit i bhfad,  i bhfad ó thuaidh agus i bhfad, i bhfad  ó dheas  ... oíche dhorcha réaltbhreactha?

... chuig áit ina mbíonn eolaithe ag obair  .. áit os cionn an Domhain?

Brúigh ar                     agus away linn!  ... 
Yes

AN
 PO

L TH
EAS



Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 12, Eagrán 10,   25 Samhain 2015

Ag an am seo den 
bhliain, dá mbeifeá i 
do chónaí sa Chiorcal 
Artach, d’fheicfeá soilse 
daite sa spéir; cuirtíní, 
bandaí nó sraoilleáin 
(streamers) shoilse. 
‘Na Gealáin Thuaidh’ 
nó Aurora Borealis 
an t-ainm atá ar na 
soilse seo.  Dá mbeifeá 
i do chónaí gar don 
Phol Theas, d’fheicfeá 
an sórt céanna soilse 
- ‘Na Gealáin Theas’ 
nó Aurora Australis 
an t-ainm atá ar na 
cinn sin. Fadó, bhíodh 
scéalta suimiúla ag 
daoine chun na soilse 
seo a mhíniú – chreid 

ciníocha (races) áirithe 
gurbh iad a sinsir 
(ancestors) iad, agus 
iad ag damhsa thart 
ar thine shearmanais 
(ceremonial). Cheap 
ciníocha eile gur 
dhragain iad agus go 
raibh na dragúin ag 
caitheamh seilí solais.  
Tá míniú éagsúil ag 
eolaithe an lae inniu.   

Tarlaíonn 
stoirmeacha gréine 
gach lá. Gluaiseann 
siad ar luas lasrach 
trasna dhromchla na 
Gréine. Is í an Ghrian 
an réalta atá i lár an 
ghrianchórais (solar 
system) s’againne.  

Séideann na 
stoirmeacha gréine seo 
sruth cáithníní (stream 
of particles) i dtreo an 
Domhain. Tugaimid 
grianghaoth (solar 
wind) mar ainm ar an 
sruth seo. Bíonn a lán 
fuinnimh i gcáithníní 
na grianghaoithe. 
Imbhuaileann (collides) 
na cáithníní fuinniúla 
gréine seo faoi gháis 
(ocsaigin agus 
nítrigin) in atmaisféar 
an domhain. Éalaíonn 
roinnt den fhuinneamh 
sa ghrianghaoth 
isteach sna gáis. 
Lonraíonn gáis na 
hocsaigine agus na 

nítrigine ansin le 
dathanna éagsúla. 

Uaireanta, éiríonn an 
ghrian níos gníomhaí 
(active) arís agus 
caitheann sí amach 
cáithníní gréine atá 
an-fhuinniúil go deo. 
Tá sé seo ag tarlú le 
dhá bhliain anuas, 
agus mar thoradh, 
is minic a tharlaíonn 
grianbhladhmanna 
(solar fl ares) agus 
stoirmeacha gréine. 
Nuair a bhíonn an 
ghrian an-ghníomhach, 
beidh níos mó seans 
ann go bhfeicfi mid na 
gealáin. Tá siad feicthe 
ag daoine anseo in 

Éirinn, agus an mhí seo 
caite, bhí grianghraif 
áille le feiceáil de 
ghealáin ó Dhún na 
nGall go Corcaigh.

Ach níl i scéal na 
stoirmeacha gréine 
ach cuid amháin de 
scéal na ngealán. 
Gan mhaighnéadas 
(magnetism), ní 
fheicfi mis gealán ar 
bith. Samhlaigh go 
bhfuil maighnéad mór 
láidir i lár an domhain.  
Díreach mar atá ag 
gach maighnéad, tá pol 
maighnéadach ag barr 
an domhain agus ag a 
bhun agus tá réimse 
maighnéadach 

(magnetic fi eld) thart 
air. Cuireann an 
ghrianghaoth isteach 
ar (disturbs) réimse 
maighnéadach an 
domhain agus brúitear 
cáithníní gréine chuig 
na poil thuaidh agus 
theas. Mar sin, is iad 
na Ciorcail Artacha 
agus Antartacha na 
háiteanna is fearr, 
de ghnáth, chun na 
gealáin a fheiceáil. 
Mura mbeadh réimse 
maighnéadach ag an 
domhan, d’eitleodh na 
caithníní gréine díreach 
thar an domhan agus 
leanfaidís orthu amach 
sa chianspás. 

Dragons in the sky

Dragain sa spéir



 BUNÁBHAIR:
• 2 bharra-mhaighnéad
TREORACHA:
1. Féach ar na barra-mhaighnéid – an bhfuil siad dearg agus gorm nó 

an bhfuil eang (notch) ar phol amháin?
2. Má tá dathanna orthu, is é an bun dearg an pol thuaidh nó an bun 

thuaidh. Má tá  eang orthu, is é an pol thuaidh an bun a bhfuil 
eang air. 

3. Tuar cad a tharlóidh má chuireann tú pol thuaidh agus pol theas le 
chéile.  

4. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
5. Tuar cad a tharlóidh má chuireann tú dhá phol thuaidh le chéile.
6. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
7. An dtarlódh an rud céanna dá dtabharfá dhá phol theas le chéile? 

Bíonn fórsaí maighnéadacha thart ar mhaighnéad agus is iad na 
fórsaí seo is cúis leis na rudaí aisteacha a tharlaíonn. Tugaimid réimse 
maighnéadach mar ainm ar na 
háiteanna ina mbíonn na fórsaí 
maighnéadacha ag obair.

Dúshlán breise
Dear imscrúdú a thaispeánfaidh 
go bhfuil réimse maighnéadach 
maighnéid níos láidre ag na poil 
ná i lár an mhaighnéid. 
Leid: bheadh fáiscíní páipéir 
úsáideach.  

Dathanna sa spéir

De 
ghnáth, 
feicimid 

an Aurora 
Borealis mar 

dhath glas, ach 
bíonn dathanna eile 

ann freisin, ó dhearg 
go bándearg, ó ghorm go 

corcra.  Na gáis éagsúla in 
atmaisféar an domhain, deir 

eolaithe go ndéanann na gáis 
solas ar dhathanna éagsúla nuair a 

bhíonn na gáis sin fl osctha (excited). 
Sna gealáin, déanann ocsaigin dath glas. 

Déanann nítrigin dathanna gorma nó dearga.  
Imbhuaileann na cáithníní gréine na gáis go 

hard sa spéir agus tá baint mhór ag an airde 
sin leis na dathanna freisin.

Arbh eol duit?
An tseachtain seo caite, d’insíomar 
duit faoi shoilse neoin. Feicimid na 

soilse seo i mbailte agus i gcathracha. 
Deir roinnt eolaithe go bhfuil na 
comharthaí neoin cosúil leis na 

hAurora. Is feadán (tube) gloine é 
comhartha neoin. Bíonn an feadán lán 

le gás neoin nó le gáis eile. Nuair a 
chuirimid an solas ar siúl, gluaiseann 
leictreachas tríd. Braitheann dath an 

tsolais ar an sórt gáis atá taobh
 istigh den bholgán.

Na poil thuaidh 
– na cinn is gaire 

Féach ar na pictiúir – scríobh síos cad a tharlóidh, dar leat, nuair a 
bheidh siad in aice le chéile. Scríobh na focail ‘aomfaidh’ nó ‘éarfaidh’ ar 
an líne.

Cuir triail ort féin

Gorm / dearg:________siad a chéile.

Dearg / gorm:_______ siad a chéile.

1.

3.

Gorm / gorm:________siad a chéile.

Dearg / dearg:________siad a chéile.

2.

4.

Fíor nó Bréagach
1. B 2. F 3. F 4. B 5. B 6. F

Is dócha go bhfuil a lán turgnamh déanta agat le maighnéid. Ar thug 
tú faoi deara go dtarraingíonn siad iad féin i dtreo a chéile uaireanta?  
Aomann (attract) siad a chéile.  Uaireanta eile, brúnn siad iad féin amach 
ó chéile  - éarann (repel) siad a chéile. Is cosúil go bhfuil an brú níos 
láidre ag poil (poles) an mhaighnéid; ar an gcaoi chéanna, is láidre na 
gealáin ag poil an domhain. Sa chéad ghníomhaíocht eile feicfi dh tú mar 
a fheidhmíonn maighnéad. 

Tá na freagraí ar leathanach eile.



Bunábhair:
•  Barra-mhaighnéad (agus an pol thuaidh marcáilte air)
•  Snáth nó sreang
•  Áit chun an maighnéad a chrochadh (bí cinnte nach bhfuil 

sé gar do mhiotal)
Treoracha:
1.  Ceangail an snáth timpeall ar an maighnéad agus croch é in áit shábháilte.
2.  Rothlóidh sé ar feadh tamaill – fan go stopfaidh sé go hiomlán.
3.  Féach cén treo ina bhfuil an pol thuaidh ag síneadh. Ba cheart go mbeadh   
 sé ag síneadh i dtreo maighnéadach ó thuaidh.
4.  Bain úsáid as compás a cheannaigh tú chun bheith cinnte go n-oibreoidh   
  an ceann a rinne tú i gceart.  Síneann an tsnáthaid mhaighnéadach sa   
 chompás i dtreo an Phoil Mhaighnéadaigh Thuaidh.

Ó thuaidh
Thart ar 2,000 bliain ó shin, 
rinne na Sínigh fi onnachtain 
(discovery).  Chuir siad 
maighnéid bhídeacha ar 
snámh (fl oating) ar
dhromchla uisce. Thug siad
faoi deara gur iompaigh na maighnéid agus gur shín siad ó thuaidh i gcónaí. 
Ba iad seo na chéad chompáis. Níor thosaigh muintir na hEorpa ag úsáid 
compás go dtí 700 bliain ó shin nó mar sin. Ansin, bhí mairnéalaigh na hEorpa 
in ann seoladh i bhfad ó bhaile agus tíortha nua a thaiscéaladh (explore). Le 
compás, bhí siad in ann an bealach a aimsiú i gcónaí. Níor chuir am ná aimsir 
isteach ar chompás. Bain triail as do chompás féin a dhéanamh.

D’fheicfeá na gealáin níos fearr ag poil an domhain. Cá háit go díreach a bhfuil 
na poil?  In Antartaice, tá comhartha beag san oighear chun a thaispeáint 
cá bhfuil an Pol Geografach Theas. Ach tá an Pol Maighnéadach Theas 
2,858 km ar shiúl (away). Tá an pol maighnéadach seo ag bogadh 10 km in 
aghaidh na bliana in Antartaice ach tá an luas ag éirí níos tapúla. 
Ar an gcaoi chéanna, ag an taobh eile den chruinneog, tá an Pol Geografach 
Thuaidh i lár an Aigéin Atlantaigh. Ach tá Pol Maighnéadach Thuaidh ann 
freisin. Tá an pol maighnéadach thuaidh i dtuaisceart Cheanada ach le roinnt 
blianta anuas, tá sé ag bogadh i dtreo na Sibéire. Mhéadaigh luas an bhogtha 
seo ó 10 gciliméadar sa bhliain go 50 ciliméadar sa bhliain. Is iad na poil 
mhaighnéadacha atá nasctha leis na gealáin. 
Smaoinigh air seo
Ceapann eolaithe go mbeidh malartú (swap) ann idir phoil mhaighnéadacha 
an domhain. Ansin, beidh an Pol Thuaidh ina Phol Theas, agus a mhalairt. 
Tharla sé seo cheana. An uair dheireanach a tharla sé, bhí sé thart ar 780,000 
bliain ó shin. Cén tionchar a bheadh ag an malartú seo ar do shaol, dar leat?
Ceist againn ort!
Léigh tú go n-aomann pol thuaidh maighnéid pol theas maighnéid eile, 
ach go n-éarann dhá phol thuaidh nó dhá phol theas a chéile.  Má aomann 
pol sa tSibéir nó i gCeanada pol thuaidh do mhaighnéidse, cén sórt poil 
mhaighnéadaigh atá ansin, dar leat?  An dóigh leat gur ainm cuí (suitable) é 
an Pol Maighnéadach Thuaidh don phol sin? Scríobh síos roinnt de do chuid 
smaointe air seo.

Ó Phol go Pol

An tseachtain seo caite, thástáil tú ábhair éagsúla le feiceáil an seolann 
siad leictreachas. Ar thug tú faoi deara go seolann miotail leictreachas? An 
gceapann tú go n-aomann maighnéid miotail? Tá Maidhc agus Mollaí ag caint 
faoin gceist seo. Cé aige a bhfuil an ceart, dar leat? Úsáid maighnéad chun triail 
a dhéanamh ar na rudaí ar an liosta agus ansin líon isteach an tábla.

Do thuairim féin?
Sílim go n-aomfaidh maighnéid gach miotal: Sílim/Ní shílim
___________________________________________________

Sílim go n-aomfaidh maighnéid miotail áirithe, mar shampla 
____________________________________________________

Cad a shíleann Eureka? Faigh amach ar leathanach eile.

Rud Aomann 
maighnéad é

Ní aomann 
maighnéad é

Fáiscín páipéir (cruach
.i. iarann agus carbón,
de ghnáth)

Bonn 10 cent, 20 
cent nó 50 cent (ór 
Nordach: meascán de 
chopar, alúmanam
agus sinc)

Scragall cistine
(alúmanam)

Bonn 2 euro (an
chuid sheachtrach:
copar-nicil; an chuid
inmheánach: nicil
agus prás)

Bonn 1 euro (an
chuid sheachtrach:
nicil-prás; an chuid
inmheánach: copar
agus nicil)

Bonn 1 cent, 2 cent, 5
cent (copar clúdaithe
le cruach)

 Aomadh Maighnéadach
AOMANN 

MAIGHNÉID GACH 
SÓRT MIOTAIL

AOMANN 
MAIGHNÉID 

MIOTAIL ÁIRITHE
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