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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Léiriú ar leictreachas

Fáilte romhat ar ais tar éis shaoire
na Samhna. I rith na saoire, chuir
daoine a gcloig agus a n-uaireadóirí
siar uair an chloig. An cuimhin leat
go raibh tú ábalta fanacht sa leaba ar
feadh uair an chloig bhreise? Anois,
éiríonn sé dorcha níos luaithe gach lá
agus bíonn soilse ar siúl níos faide.
Mar sin de, bímid ag úsáid níos mó
leictreachais. Freisin, tá sé ag éirí
níos fuaire agus tá níos mó teasa in
úsáid ar scoil agus sa bhaile. Is minic
a úsáidimid níos mó leictreachais ar
an gcaoi seo freisin.
Tá sé an-éasca lasc a bhrú agus
go tobann beidh soilse nó an teas

ar siúl. Brúfaimid lasc eile agus
tosóidh an ríomhaire nó an teilifís ag
obair. Féach timpeall ar an seomra
ranga – déan liosta de na rudaí
uile a úsáideann leictreachas. Ná
déan dearmad na rudaí a úsáideann
cadhnra a chur san áireamh.
Tugaimid sruthleictreachas
(current electricity) mar ainm ar
an sórt seo leictreachais. Tagann
sé ón bpríomhlíonra (mains) nó
ó chadhnraí. Caithfidh ciorcad
(circuit) a bheith sa sruthleictreachas
sula n-oibreoidh sé. Ach tá sórt
eile leictreachais ann freisin –
leictreachas statach.

Is sampla de leictreachas statach é
tintreach. Ní ghluaiseann leictreachas
statach trí shreanga. An leictreachas
statach i dtintreach, ba é sin an chéad
shórt leictreachais a chonaic daoine
riamh. Fadó, ní raibh aon tuiscint ag
daoine ar an sórt seo leictreachais.
Dúirt draíodóirí (magicians) gur
dhraíocht é an leictreachas statach.
Chomh fada agus is eol dúinn, níl
mórán maitheasa i leictreachas
statach agus uaireanta cuireann sé
isteach ar dhaoine.
Gineann (produce) roinnt ainmhithe
leictreachas. I measc na n-iasc
i bhfionnuisce (freshwater)

teochreasach (tropical), úsáideann
roinnt díobh leictreachas
chun a mbealach a aimsiú
(navigation) agus chun cumarsáid
(communication) a dhéanamh.
Úsáideann siad leictreachas
chun an timpeallacht a ‘mhothú’
agus úsáideann siad comharthaí
leictreachais chun ‘labhairt’
lena chéile. Gineann roinnt iasc
leictreach leictreachas as ‘ball
(organ) leictreach’ san eireaball. Tá
an eascann leictreach ar cheann
de na héisc is cáiliúla a ghineann
leictreachas. Lean ort ag léamh agus
gheobhaidh tú a lán eolais ar chúrsaí
leictreachais.

Bí slán, bí sábháilte!
Dear agus déan fean
Sula dtosóidh tú ar aon cheann de na gníomhaíochtaí in Eureka na
seachtaine seo, cuimhnigh ar na rabhaidh (warnings) sábháilteachta seo:
• Ná himir riamh le leictreachas ón bpríomhlíonra. D’fhéadfadh timpiste
tú a mharú.
• Ná leag lámh fhliuch riamh ar lasc, ar shoicéad ná ar phluga.
• Ná bain fearas leictreach príomhlíonra óna chéile riamh.
• Bíonn ceimiceáin nimhneacha taobh istigh de chadhnraí. Ná cuir iad in
aice le do bhéal riamh.
• Má bhíonn cadhnra ag sileadh (leaking), cuir díot é ar bhealach slán.

Ciorcad leictreach
a dhéanamh
Tá a fhios ag formhór díbh conas ciorcad leictreach a dhéanamh ach is
maith an rud é seiceáil, anois
agus arís, gur cuimhin leat bolgán
cadhnrabolgáin
conas a oibríonn ciorcad.
Bunábhair:
• Fearas chun ciorcad a
dhéanamh (cadhnra 1.5V,
bolgán solais, cró bolgáin,
3 shreang)
•   Seilitéip chun 2 shreang a
choimeád san áit cheart ar
an gcadhnra
•   Mótar do chiorcad
leictreach (dúshlán breise)

cró bolgáin
sreanga

téip

An mbíonn an teas ar siúl ar scoil agus sa bhaile na laethanta seo?
Uaireanta, éireoidh tú róthe sna seomraí sin. Is bealach maith é fean chun
tú féin a fhuarú. Sa ghníomhaíocht dheireanach, d’úsáid tú ciorcad chun
mótar a chur ar siúl. Anois úsáid an t-eolas sin chun fean leictreach a
dhéanamh.
Bunábhair:
• Sreanga ciorcaid
• Cadhnra
• Mótar
• Cárta
• Blútac
• Siosúr
• Rialóir
• Próca/fochupán / ubhchupán chun ciorcail a tharraingt
Treoracha:
1. Cuir an ciorcad le chéile - bain úsáid as an mótar, an cadhnra agus na
sreanga. Cuir ar leataobh é.
2. Déan an fean. Gearr ciorcal le trastomhas 10 cm nó mar sin as an
gcárta.
3. Gearr ciorcal le trastomhas 4 cm nó mar sin ar lár an chárta.
4. Gearr liopaí (flaps) - gearr isteach ó chiumhais an chárta go dtí an
ciorcal beag 8 n-uaire. Bíodh an oiread céanna spáis idir na liopaí.
5. Fill isteach chugat taobh amháin de gach liopa (féach ar an léaráid).
6. Cuir poll an-bheag i lár an chárta le barr peann luaidhe.
7. Cuir an fean ar spíce an mhótair. Cuir píosa beag blútac ar an spíce
chun an fean a choinneáil san áit cheart.
8. Ceangail an ciorcad. Bain triail as!
Pléigh:
Conas a d’athrófá an fean chun leoithne níos láidre a chruthú? Pléigh do
chuid tuairimí le do mhúinteoir agus bain triail astu.

Fíricí Fónta

mótar

Treoracha:
1. Tóg ciorcad mar atá sé sa léaráid.
2. Tá bearna sa chiorcad sa léaráid
– mar sin de ní lasfaidh an solas.
3. Las an solas. Labhair le do mhúinteoir faoin mbealach a ndéanfaidh
tú é seo.
Dúshlán breise:
Tóg an ciorcad arís ach ceangail na sreanga le mótar in áit an bholgáin
agus an chró bolgáin.
Tuar cad a tharlóidh.

• Is sampla de leictreachas statach é tintreach.
• Gluaiseann splanc thintrí  ar luas níos gasta ná 96,000 km sa
soicind.
• Bíonn splanc thintrí níos gile ná 10,000,000 bolgán solais 100-vata.
• Bheadh splanc thintrí in ann cumhacht a ghiniúint do bholgán solais
ar feadh míosa.
• Uaireanta, i gconair (path) na splaince tintrí, bíonn na teochtaí
chomh hard le 28,000 céim Celsius.
• Is féidir le feithid áirithe – an chornfhoiche oirthearach (oriental
hornet) - leictreachas a ghiniúint ó sholas na gréine.

Leictreachas statach
Go dtí seo bhí tú ag obair le sruthleictreachas. Ach tá cineál eile
leictreachais ann agus is leictreachas statach é sin.

Deir eolaithe gur lucht (charge) é leictreachas. Bíonn lucht
deimhneach (+) nó diúltach (-). Aomann (attract) luchtanna
urchomhaireacha (opposite) (+ agus - ) a chéile. Éarann (repel) na
luchtanna céanna (+ agus +) nó ( - agus - ) a chéile. Nuair a éarfaidh
siad a chéile, bogfaidh siad amach ó chéile. Tá lucht leictreach ag gach
rud, ach go hiondúil, bíonn an méid céanna luchtanna deimhneacha
agus luchtanna diúltacha ann, agus mar sin, bíonn na luchtanna
cothrom agus ní tharlaíonn aon rud. Ach má chuimlíonn (rub) tú balún,
cuimleoidh tú roinnt de na luchtanna diúltacha (-) de. Anois beidh
níos mó luchtanna deimhneacha ag an mbalún ná mar is gnáth. Faigh
amach cad a tharlóidh nuair nach ionann na luchtanna.

Stoirmeacha
leictreacha
I Meiriceá sa bhliain 1752 léirigh Benjamin Franklin cad ba chúis le
tintreach. Chreid sé gur leictreachas ba chúis le tintreach. Tá cáil anois
ar an turgnamh a rinne sé chun é seo a chruthú. Ba é an smaoineamh
a bhí aige go gcuirfeadh sé eitleog suas i scamaill stoirme agus go
seolfadh leictreachas síos sreang na heitleoige. Bhí eochair ceangailte
gar do bhun na sreinge.
Bhuail an tintreach an eitleog agus nuair a bhog Franklin a lámh i dtreo
na heochrach, léim splanc (spark) trasna agus bhain turraing (shock)
leictreach dó! Thaispeáin an
turgnamh seo gur leictreachas
é tintreach.
AIRE. Cé gurbh fhionnachtain
(discovery) eolaíochta antábhachtach í seo, ba ghníomh
seafóideach dainséarach é
freisin. Tá sé fíordhainséarach
eitleog a úsáid i rith stoirme.
D’fhéadfadh an ghníomhaíocht
sin tú a mharú. Ná déan
iarracht an turgnamh seo a
dhéanamh tú féin. Pléigh le do
mhúinteoir conas bheith slán
sábháilte i rith stoirme leictrí.

Ardaigh é!

Bunábhair:
* Balún
* Píosaí beaga de pháipéar – bheadh páipéar nuachta go maith.
Treoracha:
1. Cuimil do chuid gruaige leis an mbalún.
2. Cad a tharlóidh má chuireann tú an balún in aice leis na bpíosaí
beaga de pháipéar? Tuar.
3. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
Cén fáth a dtarlaíonn sé seo?
Nuair a chuimil tú an balún, chuimil tú roinnt de na luchtanna diúltacha
de. Mar sin de, bhí níos mó luchtanna deimhneacha (+) ag an mbalún
ná mar a bhí ag na píosaí beaga de pháipéar. Mar sin, d’aom an balún
na píosaí beaga de pháipéar.
Dúshlán breise:
1. Cuimil balún ar do chuid gruaige nó ar gheansaí nó ar scaif olla.
2. Tiontaigh an buacaire go dtí go bhfuil sruth beag uisce ag sileadh.
3. Cad a tharlóidh má bhogann tú an balún i dtreo an uisce? Tuar.
4. Bain triail as. An raibh an ceart agat?

Cén fad uait an
stoirm?
Seo bealach éasca amháin
chun é a oibriú amach.
1. Comhair líon (amount) na
soicindí idir splanc thintrí
agus tús na toirní.
2. Roinn líon na soicindí ar a
trí.
Beidh an freagra cothrom leis
an bhfad i gciliméadair.

Eascanna agus
leictreachas

Uisceadán Náisiúnta
na hÉireann
Beidh Seachtain na
hEolaíochta ag tosú Dé
Domhnaigh. Má thugann
tú cuairt ar Atlantaquaria,
Uisceadán Náisiúnta na
hÉireann i nGaillimh,
beidh deis agat níos
mó a fhoghlaim faoi
ainmhithe a chónaíonn in
uisce. An Domhnach seo
chugainn, 13 Samhain,
beidh Lá Mór Spraoi ag
an Uisceadán – cuir tús
maith le Seachtain na
hEolaíochta i gcuideachta
aíonna ar nós Dineasár Óg. Beidh ‘Taispeántas Tine agus Oighir’ ar siúl
ann freisin.
Faigh breis eolais ag www.nationalaquarium.ie agus cliceáil ar
‘Sunday Funday’.

Eascanna na
hÉireann
I Meiriceá Theas, maireann eascanna leictreacha i srutháin agus i
linnte. Ní eascanna iad dáiríre, ach is éisc iad, agus fásann siad chomh
fada le 2.5 méadar. Tá baill leictreacha ina gcorp agus stórálann
na baill seo cumhacht, mar a dhéanann cadhnraí bídeacha. Má
bhraitheann na heascanna seo go bhfuil siad faoi bhagairt (threatened)
nó má bhíonn siad ag déanamh ionsaí ar chreach (prey), seolfaidh siad
amach bladhm (burst) leictreachais atá thart ar 600 volta. Cuirfidh na
bladhmanna leictreachais seo an oiread sin scanraidh ar an gcreach
gur féidir leis an eascann breith air agus é a ithe. Is fíorannamh (rare) a
mharóidh eascann leictreach duine, ach d’fhéadfadh turraing leictreach
na heascainne capall a leagan dá chosa.
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Na heascanna a mhaireann in Éirinn, ní thugann siad turraing
leictreach uathu. Le deich míle bliain anuas, tá muintir na hÉireann ag
iascaireacht d’eascanna. Le blianta beaga anuas, tá ísliú mór tagtha
ar líon na n-eascann. Tá eascanna na hÉireann idir 10 cm agus 3.5
méadar ar fad. Cé go bhfuil eascanna cosúil le nathracha (snakes), is
éisc iad. Tá corp na heascainne mín agus níl gainní (scales) orthu mar
atá ar nathracha. Tá eití (fins) ar dhroim na heascainne agus ar bharr an
eireabaill. Tá cloigeann biorach (pointed) orthu agus fiacla géara acu.
Luathóga (elvers) an t-ainm a thugaimid ar eascanna óga. Tiocfaidh
siad go hÉirinn ón Aigéan Atlantach. Fanfaidh roinnt acu cois cósta,
snámhfaidh roinnt eile suas na haibhneacha. Fanfaidh siad ansin
ag ithe agus ag fás go n-inseoidh spreagadh (impulse) éigin dóibh
imeacht leo ar imirce (migration) chun pórú (breed) agus sceitheadh
.i. uibheacha a bhreith. Tréimhse fáis idir 10 agus 20 bliain a bhíonn i
gceist in Éirinn. Fanfaidh roinnt eascann anseo ar feadh 50 bliain!
Ceapann formhór na n-eolaithe go bpóraíonn eascanna na hÉireann
sa Mhuir Shargasach (úsáid d’atlas chun fáil amach cá bhfuil an mhuir
seo). Ach níor tháinig eolaithe riamh ar uibheacha eascainne ansin. Tá
taighde mór eolaíoch ar siúl faoi láthair chun fírinne an scéil a aimsiú.
Mar chuid den taighde, cuireann eolaithe clib (tag) ar roinnt eascann.

