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Tá innealtóirí (engineers) ag 
airgeadh (inventing), ag dearadh 
agus ag tógáil (building),  le fada 
an lá. Bhí roinnt de na foirgnimh a 
thóg siad chomh láidir foirfe sin gur 
mhair siad na mílte bliain. Ar thug 
tú cuairt ar an tuama ag Brú na 
Bóinne (Newgrange) i gCo. na Mí 
riamh? Thóg daoine é níos mó ná 
5,000 bliain ó shin agus tá sé fós 
ina sheasamh. Cúig chéad bliain 
ina dhiaidh sin, thóg innealtóirí na 
hÉigipte ársa na pirimidí. Tá Pirimid 
Mhór Giza fós le feiceáil, agus ba é 

an foirgneamh is airde ar domhan é 
ar feadh ceithre mhíle bliain.

Is gnó an-chasta é gnó na tógála, 
go háirithe maidir le bóithre, droichid, 
tithe agus oifi gí. Bíonn gá le foireann 
oilte (trained) fear agus ban. Is cuid 
thábhachtach den fhoireann iad na 
hinnealtóirí. Oibríonn siad amach 
conas struchtúir a dhéanamh láidir 
agus ansin conas iad a thógáil. Is 
breá le gach duine struchtúir áille 
ach caithfi dh siad bheith sábháilte, 
láidir agus daingean (stable). 

Ach bíonn innealtóirí ag plé le 

rudaí eile freisin, seachas droichid 
agus bóithre agus foirgnimh. Cé a 
dhearann spásarthaigh (spacecraft), 
nó tobair i dtíortha ina bhfuil 
triomach (drought) nó na grafaic i 
gcluichí ríomhaireachta? Innealtóirí 
a smaoiníonn orthu, a dhearann iad 
agus a chruthaíonn iad. Dearann 
innealtóirí rudaí laethúla ar nós 
carranna agus rothar ach dearann 
siad rudaí spraíúla ar nós bréagán 
agus fearas clóis shúgartha freisin.

Is í seo Seachtain na nInnealtóirí 
agus chun an tseachtain a 

cheiliúradh, cuirfi dh Eureka ag obair 
tú mar innealtóir. Beidh seans agat 
fearas do chlós súgartha bréige 
a dhearadh agus a dhéanamh. 
Tosóidh tú le crandaí bogadaí 
(seesaw), luascán agus rollchóstóir. 
Má leanann tú ar aghaidh ansin, 
b'fhéidir go ndearfá sleamhnán agus 
roithleagán ró (merry go round). 
Bíodh an-spraoi agat i rith shos an 
mheántéarma – b’fhéidir go mbeidh 
seans agat cuairt a thabhairt ar chlós 
súgartha agus féachaint an bhfuil an 
fearas dea-deartha.

Engineering in action
Innealtóirí Iontacha

Suas síos Chun trí chiúb Lego a chothromú, caithfi dh tú an bloc amháin 
Lego a chur níos faide amach ón lár ná mar a chuir tú é sa chéad 
ghníomhaíocht.

Luasc leat! Ba cheart go dtógfadh sé thart ar an méid céanna ama ar an dá 
luascadán 10 luascadh a dhéanamh in ainneoin (in spite of) go bhfuil 
meáchain éagsúla orthu.

Má tá píosa gairid sreangáin ar luascadán amháin, luascfaidh sé i 
bhfad níos tapúla ná an ceann eile a bhfuil sreangán níos faide air.

An foirgneamh is 
airde ar domhan

Bhí níos mó ná 380 innealtóir ag obair ar thógáil an Burj Khalifa – 
an foirgneamh is airde ar domhan faoi láthair. Tá sé 828 m ar airde 
agus bíonn daoine ina gcónaí nó ag obair ar an 160 urlár ann. Tá 
46 leibhéal cothabhála (maintenance) sa spuaic (spire) agus dhá 
leibhéal páirceála san íoslach (basement). Cuir i gcomparáid é leis 
an bhfoirgneamh is airde in Éirinn - an Túrcheap Éilísiam (Elysian 
Towerblock) i gCorcaigh. Tá sé 71m ar airde.

Tá áit ann do 25,000 duine sa Burj Khalifa ag an am céanna 
– samhlaigh an méid daoine a chónaíonn idir Dún Dealgan agus 
Droichead Átha a bheith in aon fhoirgneamh amháin.

Fíricí fónta

•	Tá	an	rollchóstóir	is	faide	ar	domhan	sa	tSeapáin.	Tá	sé	beagnach	
2.479 km ar fad.

•	Tá	súil	ag	innealtóirí	go	mbeidh	siad	in	ann	foirgnimh	a	dhearadh	
sa todhchaí ag úsáid ábhar ‘cliste’(smart materials), m.sh., gloine, 
tíleanna agus coincréit a ghlanann iad féin. 

•	Ceann	de	na	tionscaimh	thógála	ba	dheacra	riamh	ná	Canáil	
Panama a thógáil. Ceanglaíonn an chanáil seo an tAigéan Atlantach 
leis an Aigéan Ciúin.

•	D’airg	innealtóir	an	clár	sneachta	(snowboard).
•	Cuachann	(curls)	an	Rolling	Bridge	i	Londain	isteach	air	féin,	mar	a	

dhéanann gráinneog, nuair is gá do bhád dul faoi.

Puzail agus 
patrúin

Cuireann Mollaí agus Maidhc meáchain éagsúla ar an marc 25 cm ar 
a rialóir. Teastaíonn uathu a fháil amach cén meáchan is gá a chur ar 
an marc ag 100 cm chun na meáchain éagsúla a chothromú. Thaifead 
siad na torthaí ar an gcairt thíos ach rinne siad dearmad ceann de na 
torthaí a líonadh isteach. An féidir leat an patrún a fheiceáil agus é a 
líonadh isteach dóibh? 

Meáchan ag 25 cm Meáchan de dhíth ag 100 cm

20 g 10 g

40 g 20 g

50 g ?

60 g 30 g



Suas síos
Ba thógálaithe (builders) iontacha iad na Sean-Ghréagaigh. Bhí 

cathracha na Gréige lán d’fhoirgnimh áille, teampaill agus amharclanna 
san áireamh. D’úsáid siad bloic mhóra agus clocha móra chun na 
struchtúir seo a thógáil. Nuair a bhí siad ag tógáil na dteampall agus 
na bhfoirgneamh eile, d’úsáid siad luamháin (levers) agus meaisíní eile 
chun na clocha móra a ardú. Sa lá atá inniu ann, úsáidimid luamháin 
mar chuid d’innill agus déanaimid spraoi leo freisin. Is luamhán é an 
crandaí bogadaí (seesaw) a bhíonn sa chlós súgartha. Tá sé an-éasca 
crandaí bogadaí a úsáid nuair a bhíonn gach duine thart ar an meáchan 
céanna, ach nuair a bhíonn duine amháin i bhfad níos éadroime ná an 
duine eile, glacann sé scil áirithe crandaí bogadaí a úsáid.

Tá Mollaí ina suí ar chrandaí bogadaí. Tá a deartháir beag i bhfad níos 
éadroime ná í agus ba mhaith leis suí air freisin. Conas is féidir leo an 
crandaí bogadaí a chothromú (balance)? Cad ba chóir do Mhaidhc a rá: 
suigh an fad céanna ón lár agus a shuíonn Mollaí, suigh níos gaire don lár 
nó suigh in aice le bun an chrandaí bogadaí? Déan an chéad ghníomhaíocht 
eile agus gheobhaidh tú amach cad ba chóir do Mhaidhc a rá.
BUNÁBHAIR:
•	Rialóir	30	cm	(bheadh	rialóir	adhmaid	níos	fearr	ná	ceann	plaisteach)
•	Peann	luaidhe
•	Bloic	bheaga	Lego	(iad	ar	fad	ar	an	gcruth	agus	an	tomhas	 

céanna – bheadh bloic 1.5 cm go maith).
•	Seilitéip,	marla	nó	blu	tac	chun	an	peann	luaidhe	a	 

choimeád socair (más mian leat)

TREORACHA:
1. Chun an crandaí bogadaí a dhéanamh, socraigh lár an rialóra ar an 

bpeann luaidhe sa chaoi go mbeidh an meáchan cothrom.
2. Chuir dhá bhloc Lego (Mollaí) idir na marcanna do 10 cm agus 11 cm.
3. Cá gcuirfidh tú bloc amháin Lego (an deartháir beag) ar an taobh eile 

den chrandaí bogadaí chun é a chothromú?
4. Ar chóir duit é a chur an fad céanna ón lár, nó níos gaire don lár nó 

níos faide ón lár? Tuar.  ________________________________
5. Bain triail as. An raibh an ceart agat?

DÚSHLÁN BREISE:
Cuir trí chiúb Lego ag na marcanna do 10 cm agus 11 cm. Cá gcuirfidh 
tú bloc amháin Lego ar an taobh eile den chrandaí bogadaí chun iad a 
chothromú? An bhfeiceann tú patrún sna torthaí?

Scread agus scléip
Is mór an spórt iad rollchóstóirí, 

ach chun ceann a dhearadh, caithfidh 
tú bheith go sármhaith ag an 
innealtóireacht. Téann rollchóstóir de 
rúid (rush) síos an rian (track) ar luas 
chomh hard le 209 ksu, suas arís agus 
ansin casann an carr i lúba a chuireann 
scanradh ort. An raibh a fhios agat 
nach bhfuil inneall ar rollchóstóir? 
Tarraingíonn meaisín an carr go barr 
an riain, ach ina dhiaidh sin, cruthaíonn 
an carr dóthain fuinnimh chun an turas 
a chríochnú. Téann sé de rúid síos an 
chéad chnoc agus tá dóthain fuinnimh 
aige dul suas an dara cnoc. Ar aghaidh 
leis mar sin go deireadh an riain. 
Stopann aerchoscáin (air brakes) an 
carr ag deireadh an riain. 

Mirlíní ag marcaíocht ar rollchóstóir
Tá Maidhc agus Mollaí ag déanamh rollchóstóra dá mirlíní. 

Teastaíonn uathu go mbeidh a lán cnoc ann agus b’fhéidir cúpla lúb, 
freisin. Síleann Mollaí go gcaithfidh gach cnoc a bheith níos ísle ná 
an ceann roimhe. Síleann Maidhc gur cuma faoi sin. Dearann siad an 
tástáil seo chun fáil amach.

Bunábhair:
•	Píosa	riain	m.sh.	feadán	coiprubair	 

(foam tubing) agus é gearrtha ina dhá leath
•	Mirlíní	
•	Bloic	Lego	nó	leabhair
•	Seilitéip
•	Miosúr	nó	rialóir
•	Cairt	chun	torthaí	a	thaifeadadh
Treoracha:
1. Socraigh do rian mar atá sé sa phictiúr. Bí cinnte go bhfuil an dá 

thaobh ar an airde chéanna.  Tomhais agus taifead an airde.
2. Beir ar an mirlín ar barr thaobh amháin den rian. Má scaoileann 

tú uait é, cén pointe a shroichfidh sé ar an taobh eile den rian, dar 
leat - (a) an airde chéanna  (b) níos ísle  (c) níos airde ná an pointe 
imeachta? Tuar.

3. Marcáil an pointe a shroicheann sé ar an taobh eile agus tomhais 
an airde.  An bhfuil sé mar an gcéanna leis an bpointe imeachta, 
níos ísle ná é nó níos airde ná é?

4. Cuir fána (slope) níos géire air.  Taifead na torthaí. An bhfaigheann 
tú na torthaí céanna nó torthaí éagsúla?

5. Maolaigh (reduce) géire na fána. Taifead na torthaí. An bhfaigheann 
tú na torthaí céanna nó torthaí éagsúla?

6. Dá n-úsáidfeá mirlíní nó coirníní a bhí ar mheáchain éagsúla, an 
bhfaighfeá an toradh céanna? 

Smaoinigh air seo:
Nuair a fhéachann tú ar na torthaí, an gceapann tú gur ceart go 
mbeadh gach cnoc i  rollchóstóir níos ísle nó níos airde ná an ceann a 
tháinig roimhe? Cuir fáth le do fhreagra.

Puzail agus patrúin
25 g

Dúshlán Breise Dear agus 
déan luascán

1. Léiríonn an pictiúr rollchóstóir a rinne Maidhc agus Mollaí do mhirlín. 
Bain triail as ceann a dhéanamh tú féin.
2. An féidir leat é a dhearadh sa chaoi go n-eitlíonn do mhirlín tríd an 
aer ag an gceann scríbe agus go dtuirlingíonn sé i gcupán plaisteach/
páipéir?

Taispeánann an pictiúr 
luascán a dhear 
Maidhc. D’úsáid sé 
soip óil agus réiteoirí 
píopa (pipe cleaners) 
don	fhráma.	Rinne	
Mollaí an suíochán as 
marla, fáiscíní páipéir 
agus sreangán. Bain 
triail as do luascán 
féin a dhearadh. Nuair 
a dhéanann tú an 
ghníomhaíocht thíos, 
beidh a fhios agat 
anois conas é a chur 
ag luascadh mall nó 
tapa.

Luasc leat!
Go hiondúil bíonn luascáin i gclós súgartha agus teastaíonn ó Mhaidhc agus ó Mhollaí 

luascán bréige a dhearadh, ceann a luascann thall agus abhus go han-tapa. Ceapann 
Mollaí go luascfaidh sé go tapa má tá duine éadrom ina shuí air. Ceapann Maidhc 
gurb é fad na slabhraí nó na dtacaí (arms/supports) is tábhachtaí. Feidhmíonn (works) 
luascán cosúil le luascadán, ar bhealach. Bain triail as an gcéad ghníomhaíocht eile 
agus féach an aontaíonn tú le Maidhc nó le Mollaí.

BUNÁBHAIR:
•	Marla	•	Corda/sreangán
•	Siosúr	•	Uaineadóir	m.sh.,	clog	nó	uaireadóir	le	snáthaid	na	soicindí
•	Cara	le	cabhrú	leat	•	Áit	éigin	inar	féidir	an	marla	a	chrochadh	 

ar an sreangán
TREORACHA:
1. Gearr dhá phíosa sreangáin. Bíodh gach píosa thart ar 1 mhéadar 

amháin ar fad.
2. Ceangail meall marla le gach píosa sreangáin. Ba cheart go 

mbeadh meall amháin beag agus an ceann eile níos mó agus níos 
troime

3. Croch an luascadán beag in áit shábháilte agus tarraing siar é thart 
ar 20 cm.

4. Scaoil uait an luascadán agus comhair 10 luascadh (is mar a chéile 
aon luascadh amháin le thall agus abhus).  Cén fad a thóg sé? 
Taifead na torthaí.   _________________________________

5. Anois, croch an dara luascadán (atá níos mó agus níos troime) agus 
tarraing siar é thart ar 20 cm, mar a rinne tú cheana.

6. Cén fad a thógfaidh sé air 10 luascadh (thall is abhus) a 
dhéanamh?  Tuar.

7. Bain triail as.  An raibh an ceart agat?
8. Déan an tástáil trí huaire. Cén tábhacht a bhaineann le tástáil a 

dhéanamh arís agus arís eile?
Smaoinigh air seo

Déan na céimeanna thuas arís ach  bíodh na píosaí sreangáin níos 
gairide (m.sh. leathmhéadar). Cén fad a thógfaidh sé air 10 luascadh 
(thall is abhus) a dhéanamh?

Mirlíní ag marcaíocht ar rollchóstóir
Tá fuinneamh ag an mirlín atá ag barr na fána ach de réir mar a 

ghluaiseann sé ar an rian, oibríonn frithchuimilt (friction) agus aer ina 
aghaidh agus ní shroicheann sé ariamh an airde chéanna ar an taobh 
eile den fhána.  Ar an ábhar sin, caithfidh gach cnoc i rollchóstóir a 
bheith níos ísle ná an ceann a tháinig roimhe.

marla

marla

soip óil 
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téip

réiteoirí 
píopa
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