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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Ba mhian le daoine bogadh thart 
agus taisteal i gcónaí. Bhí siad 
ag siúl agus ag rith ar dtús ach 
níorbh fhada go raibh capaill, asail 
agus camaill in úsáid acu. Idir na 
blianta 4,000 R.C. agus 3,000 R.C. 
thosaigh daoine ag ceansú (taming) 
capall. San idirlinn, thart ar 3,500 
R.C., d’airg (invented) muintir na 
Measpatáime (Mesopotamia) an roth.  
Is í an Iaráic an t-ainm atá ar thír na 
Measpatáime anois. 

Tá an roth ar cheann de na 
haireagáin is tábhachtaí riamh. 
Ar dtús, cheangail daoine píosaí 

soladacha (solid) adhmaid le chéile 
i bhfoirm chiorcail chun roth a 
dhéanamh. Níos déanaí, rinne siad 
rothaí ina raibh spócaí.  Is dócha 
gurbh iad na cairteacha rothacha 
na chéad fheithiclí a raibh rothaí 
orthu. Ina dhiaidh sin, d’airg daoine 
carbaid (chariots), cóistí capaill agus 
vaigíní (wagons) clúdaithe. Ba mhór 
an chabhair iad seo nuair ba mhian 
le daoine taisteal. Tharraing capaill 
gach sórt ruda, idir chanónacha 
(canons) agus charráistí. Tharraing 
siad, fiú, na chéad bhusanna, trí 
shráideanna cathrach.

Ansin, d’airg daoine feithiclí taistil 
a ghluais gan chabhair capall. Sa 
bhliain 1885, d’airg duine an chéad 
charr. Bhí inneall ann agus trí roth 
air. Ach chun líon mór daoine nó 
earraí a iompar ó áit amháin go háit 
eile, ba í an traein an modh taistil ab 
fhearr. Sa 19ú haois (century), tháinig 
athrú mór ar a lán tíortha toisc 
gur bhain siad úsáid as traenacha. 
Roimhe sin, tharraing capaill vaigíní 
a ghluais ar rianta (tracks). Ansin, 
rinne innill ghaile (steam) an gnó 
céanna agus faoi thús an 20ú haois,  
bhí traenacha ag taisteal ar fud an 

domhain.
 Is léir go mbraitheann na 

modhanna taistil uile seo ar rothaí. 
Bíonn rothaí ar charranna, ar rothair, 
ar thraenacha agus ar eitleáin. Bíonn 
rothaí i gceist le fearas feirme agus 
monarchan agus le meaisíní éagsúla. 
Bíonn an-tóir ar rothaí Ferris ag 
páirceanna aonaigh. Smaoinigh siar 
ar a bhfuil déanta agat go dtí seo 
inniu. Ar úsáid tú aon sórt rotha? Ach 
creid nó ná creid, cé go bhfuil an 
roth ar cheann de na haireagáin is 
tábhachtaí riamh, níl a fhios againn 
cé a rinne an chéad cheann!

Getting around 

Óró bog liom í

SYDNEY

LoNDaiN

PáraS

CaPE ToWN

MoSCó

DUBai

ioSTaNBúL

SiNgEaPór

TóiCEoNUa EaBhraC

LoS aNgELES

ToroNTo

rio DE JaNEiro

BéiSiNg



Ar bharr na 
ngiaranna

1. Casfaidh sé faoi dhó.  Má cheanglaíonn tú giar mór amháin le ceann beag, is féidir leat an giar mór 
a chasadh go mall agus casfaidh sé an giar beag go tapa.  Mar go n-úsáidfidh tú níos lú fuinnimh 
ag casadh an ghiair mhóir go mall ná mar a d’úsáidfeá ag casadh an ghiair bhig go tapa, sábhál-
faidh tú fuinneamh.  Le giair, bíonn an obair níos éasca.  

2. Casfaidh siad i dtreonna contrártha (opposite).
3. Casfaidh an roth sa lár sa treo eile.  Casfaidh an roth beag sa treo céanna leis an roth mór. 

An saol 
roimh rothaí
Is deacair dúinn a chreidiúint gur thóg na hÉigiptigh na Pirimidí sular aireag 
(invent) an cine daonna an roth. Conas a thóg na hÉigiptigh na bloic mhóra 
cloiche sin ó chairéal go dtí suíomh (site) na pirimide? Mí Dheireadh Fómhair seo 
caite, d’insíomar duit go raibh roinnt de na bloic chomh trom céanna le 400 fear. 
Ceapann eolaithe áirithe gur úsáid na hÉigiptigh rollóirí (rollers) déanta de lomáin 
(logs) chrainn. Conas a chabhródh lomáin adhmaid leo na bloic a tharraingt? Déan 
an triail seo go bhfeicfidh tú.

Brúigh ar aghaidh

TREORACHA:
1. Cuir an bosca ar an urlár. Cuir na rudaí troma isteach ann.
2. Tuar cén fad a bheidh tú in ann é a bhrú má úsáideann tú méar amháin.
3. Bain triail as. Tomhais cén fad a ghluais an bosca. An raibh an ceart agat?
4. Anois, cuir an bosca trom ar na rollóirí (féach ar an léaráid).
5. Tuar cén fad a bheidh tú in ann é a bhrú an uair seo má úsáideann tú an 

mhéar chéanna.
6. Bain triail as. Ar ghluais an bosca an fad céanna nó níos faide nuair a bhí na 

rollóirí faoi?

BUNÁBHAIR:
• Bosca
• Rud éigin trom le cur sa bhosca m.sh. leabhair
• Pinn luaidhe, a lán díobh (seo iad na lomáin 

chrainn)
• Rialóir nó miosúr



Freagraí ar Thráth na gCeist1: (b); 2; (c); 3; (c); 4; (a); 5; (a);  6; (b) 7; (c); 8; (b)

   

Rothaigh ar aghaidh

Ar bharr na 
ngiaranna

Baineann fadhb le rollóirí – caithfidh tú rollóirí breise a chur síos os comhair an ruda 
atá tú a bhogadh, an t-am ar fad. Ach tá rothaí níos áisiúla ná rollóirí mar is féidir leat 
iad a ghreamú leis an rud atá le bogadh. Ar an mbealach sin, is féidir leat meáchan 
mór trom a bhogadh go tapa agus go héasca. Is barra é an nasc idir na rothaí nó 
ceanglaíonn sé na rothaí le pé rud atá le bogadh. Tugaimid an t-ainm acastóir (axle) 
ar an mbarra seo. Bain triail as an ngníomhaíocht seo agus feicfidh tú go bhfuil rothaí 
agus acastóir an-áisiúil.

BUNÁBHAIR:

•	 Cartán	sú	oráiste	nó	bainne	–	é	folamh	agus	nite.	Seo	corp	an	chairr.
•	 4	spól	(spools)	nó	4	roth	phlaisteacha
•	 Marla
•	 2	pheann	luaidhe	fhada	chruinne	(round)	/	2	bhata	duail	(dowels)	 
	 /	2	shop	óil
•	 seilitéip
•	 Miosúr	/	rialóir	/	slat	tomhais
TREORACHA:

1. Brúigh an cartán. Tomhais an fad a ghluaiseann sé.
2.	Greamaigh	dhá	pheann	luaidhe	le	bun	an	chartáin	(féach	ar	an	léaráid).	Is	iad	

na pinn luaidhe acastóirí an chairr.
3.	Brúigh	spól/roth	ar	gach	peann	luaidhe.	Fág	spás	idir	an	roth	agus	corp	an	

chairr. Bí cinnte gur féidir leis na rothaí casadh.
4.	Cuir	píosa	marla	ar	bhun	na	bpeann	luaidhe	le	cinntiú	nach	dtiteann	na	rothaí	

díobh.
5. Anois imscrúdaigh an ngluaiseann an carr níos faide toisc go bhfuil rothaí air?
ARBH EOL DUIT?
Níor ghluais an carr gan rothaí chomh maith sin, mar bhí an iomarca 
frithchuimilte	(friction/rubbing)	idir	bun	an	chairr	agus	an	bord.	Laghdaíonn	rothaí	
an méid frithchuimilte.

Bíonn rothaí giair an-úsáideach. Athraíonn siad luas nó treo na gluaiseachta.  
Tá siad le fáil ina lán áiteanna -  carranna, tuirbíní gaoithe, bréagáin, stánosclóirí, 
agus rothair ar ndóigh. Athraíonn tú an giar ar rothar más mian leat dul níos  
tapúla nó má tá ort dul suas cnoc.

Tá	fiacla	thart	ar	chiumhais	roth	giair.	Go	hiondúil,	oireann	(fit)	fiacla	giair	amháin	
do	na	fiacla	ar	ghiar	eile.	Mar	sin	de,	nuair	a	chasann	roth	amháin,	casann	an	
ceann eile freisin. Ar rothar, tá slabhra idir na rothaí giair agus ceanglaíonn sé le 
chéile iad.

Féach	ar	na	pictiúir	agus	ansin	freagair	na	ceisteanna.	(Leid:	rianaigh	na	rothaí	ar	
chárta agus gearr iad amach ansin.)

I bPictiúr A, tá dhá roth giair le feiceáil. Tá 16 fhiacal ar an roth mór agus 8 bhfiacal 
ar	an	roth	beag.	Tá	roth	breise	i	bPictiúr	B	agus	tá	12	fhiacail	ar	an	roth	sin.

A

1.	Má	chasann	tú	an	roth	mór	(Pictiúr	A)	uair	amháin,	cé	mhéad	uair	a	chasfaidh	
an roth beag, dar leat?

2.	An	gcasfaidh	an	dá	roth	sa	treo	céanna?

3.	Féach	ar	na	trí	roth	giair	i	bPictiúr	B.	Má	chasann	tú	an	roth	mór	deiseal	
(clockwise)	.i.	I	dtreo	na	láimhe	deise,	cén	treo	ina	gcasfaidh	na	rothaí	eile?

B



Cúrsaí taistil sa todhchaí
•	 I	Milton	Keynes	i	Sasana,	tá	súil	
ag	muintir	na	háite	go	mbeidh	
capsúlcharranna	róbait	acu	an	bhliain	
seo	chugainn.	Gluaisfidh	na	carranna	
seo	ar	luas	19	km/uair.	Beidh	siad	
ar	na	cosáin	chéanna	leis	na	daoine	
agus	beidh	braiteoirí (sensors)	sna	
carranna	ionas	nach	mbuailfidh	siad	
aon	rud	nó	aon	duine.	Tá	carranna	róbait,	gan	tiománaí	daonna	iontu,	ag	
muintir	Chalifornia	cheana	féin.

•	Seans	go	mbeidh	folústhraenacha	(vactrains)	againn	sa	todhchaí.	
Taistealóidh	na	traenacha	seo	i	dtolláin	(tunnels)	nach	mbeidh	aon	aer	
iontu.	Gan	friotaíocht aeir	(air	resistance),	sroichfidh	siad	luasanna	idir	
6400	agus	8000	km/uair	(is	é	sin	2	km	/	soicind).	Má	thaistealaíonn	na	
traenacha	chomh	tapa	sin,	tógfaidh	an	turas	ó	Bhéising	go	Nua	Eabhrac	
níos	lú	ná	dhá	uair	an	chloig.

•	 Is	féidir	le	roinnt	de	na	traenacha	ardluais	nó	de	na	traenacha	piléir	(bullet)	
taisteal	ar	luasanna	chomh	hard	le	400	km/uair.	Tá	Baile	Átha	Cliath	220	
km	ó	Chorcaigh.		Cá	fhad	(go	neasach)	a	thógfadh	sé	ar	cheann	de	na	
traenacha	sin	an	turas	sin	a	dhéanamh?

Tráth na gCeist

An Athbhliain Shíneach

An	bhfuil	mórán	foghlamtha	agat	faoi	chapaill,	faoi	rothaí	agus	faoi	
chúrsaí	iompair?	Freagair	na	ceisteanna	seo	go	bhfeicfidh	tú.
1.	 (a)	Stail	(b)	Bromach	(c)	Láireog	an	t-ainm	atá	ar	chapall	óg	fireann.
2.	 Bliain	(a)	an	Asail	(b)	an	Tíogair	(c)	an	Chapaill	a	bheidh	ag	na	Sínigh	
sa	bhliain	2014.

3.	 (a)	Dúblaíonn	(b)	Méadaíonn	(c)	Laghdaíonn	imthacaí	gránacha		
méid	na	frithchuimilte.

4.	 D’airg	daoine	rothaí	thart	ar	(a)	3500	R.C.	(b)	2000	R.C.	(c)	1000	R.C.
5.	 Is	(a)	barra	(b)	roth	(c)	bonn	é	acastóir.
6.	 Sa	todhchaí,	seans	go	mbeidh	folústhraenacha	ag	taisteal	ar	
luasanna	chomh	hard	le	(a)	800	km/uair	(b)	8000	km/uair		
(c)	80	km/uair.

7.	 Tomhaisimid	airde	chapaill	in	(a)	méadair	(b)	troithe	(c)	lámha.
8.	 Thóg	(a)	na	hEorpaigh	(b)	na	hÉigiptigh	(c)	na	Sínigh	na	pirimidí.

Tosóidh	an	Athbhliain	Shíneach	ar	an	Aoine	seo,	31	Eanáir	agus	críochnóidh	
an	bhliain	ar	an	18	Feabhra	2015.	Ar	fhéilire	na	Síneach,	ainmníonn	siad	
gach	bliain	in	onóir	ainmhí.	Bliain	an	Chapaill	a	bheidh	acu	i	mbliana.	Léigh	
tú	san	eagrán	seo	go	raibh	an-tábhacht	ag	baint	le	capaill	i	gcúrsaí	iompair	
fadó.	Anois,	is	i	gcúrsaí	spóirt	a	fheicimid	capaill	–	ag	fiach,	ag	léim	nó	
ag	rásáil.	Gluaiseann	capaill	ar	luasanna	an-ard.		Is	é	88	km/uair	an	luas	
reatha	capall	is	tapúla	a	thomhais	eolaithe.	Téann	siad	ar	cosa	in	airde	
(gallop)	ag	44	km/uair	go	neasach.

Tá	thart	ar	60	milliún	capall	ar	domhan.	‘Stail’	an	t-ainm	atá	ar	chapall	
fireann,	‘láir’	(mare)	ar	chapall	baineann,	‘bromach’	(colt)	ar	chapall	óg	
fireann	agus	láireog	(filly)	ar	chapall	óg	baineann.	Is	ionann	an	t-ábhar	atá	i	
ngruaig	duine	agus	atá	in	ingne	agus	i	gcrúba	capaill.	Tomhaiseann	tú	airde	
chapaill	i	‘lámha’.	Tá	lámh	cothrom	le	10.2	cm.	Is	é	an	Falabella	an	capall	
is	lú	ar	domhan	–	bíonn	Falabella	idir	38	agus	76	cm	ar	airde.	Cé	mhéad	
lámh	é	sin?	Codlaíonn	capaill	idir	dhá	uair	an	chloig	agus	trí	uair	an	chloig	
in	aghaidh	an	lae	–	is	féidir	leo	codladh	ina	seasamh	nó	ina	luí.		

Cas Timpeall

Bíonn	imthacaí gránacha	(ball	bearings)	ina	lán	de	na	rothaí	a	
ghluaiseann	go	tapa,	m.sh.	ar	chairr	nó	ar	rothair.	Bíonn	siad	sa	roth	
mar	go	laghdaíonn	siad	an	méid	frithchuimilte	a	tharlaíonn	agus	go	
ligeann	siad	do	na	rothaí	casadh	níos	réidhe	(smoothly).	Cabhróidh	an	
chéad	ghníomhaíocht	eile	leat	a	fháil	amach	faoi	imthacaí gránacha.
BUNÁBHAIR:
•	Claibín	stáin	agus	imeall	air,	m.sh.	ó	channa	stáin	Bisto
•	Mirlíní
•	Leabhar
TREORACHA:
1.	Cuir	leabhar	trom	ar	chlaibín	an	stáin.
2.	Cad	a	tharlóidh	má	dhéanann	tú	iarracht	an	leabhar	a	chasadh	le	do	
mhéar?	An	mbogfaidh	sé?	Tuar.

3.	Bain	triail	as.	An	raibh	an	ceart	agat?	Cén	fáth	ar	tharla	sé	seo?
4.	Cuir	ciorcal	mirlíní	sa	chlaibín.	Cuir	an	leabhar	ar	barr.
5.	Cad	a	tharlóidh	má	bhrúnn	tú	an	leabhar	anois?	Tuar.
6.	Bain	triail	as.	An	raibh	an	ceart	agat?	
CONAS A OIBRÍONN SIAD?
Laghdaíonn	na	mirlíní	an	fhrithchuimilt	idir	an	leabhar	agus	an	claibín	
stáin	sa	chaoi	gur	féidir	leat	an	leabhar	a	chasadh.	Feidhmíonn	imthacaí	
gránacha	idir	roth	agus	acastóir	ar	an	mbealach	céanna.	Mura	mbíonn	
imthacaí	gránacha	sa	roth,	cuimlíonn	an	roth	agus	an	t-acastóir	in	
aghaidh	a	chéile	agus	moillíonn	sé	seo	an	roth.

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:	Debbie	Brennan,	Eureka,
Irish	Independent,	27-32	Sráid	Thalbóid,	BÁC	1
Líne	do	Chustaiméirí:	023	8863850	nó
Cuir	ríomhphost	chuig:
eureka@	independent.ie
www.independent.ie/eureka

Ionad Oideachas Eolaíochta


