
Pátrúin sna scamaill An ghaoth agus an aimsir

Ní gá uirlisí a úsáid i gcónaí chun eolas a fháil ar an aimsir – tá a lán eolais 
le fáil sna scamaill. Bíonn cruthanna agus méideanna éagsúla ar scamaill. 
Scamaill stratais – bíonn siad liath agus ceoch agus leathann siad mar 
shraith trasna na spéire. Bíonn báisteach nó ceobhrán (drizzle) leo go minic. 
Scamaill cumulais – bíonn siad bolgach (puffy) agus bán agus feiceann tú 
iad laethanta tirime grianmhara. Scamaill nimbeastratais - bíonn siad ard, 
tiubh, liath, agus stoirmiúil. Tugann siad báisteach leo. Scamaill ciorrais - 
bíonn siad cleiteach (feathery), tanaí agus tuarann siad aimsir sách deas. 
Léiríonn an pictiúr roinnt de na cineálacha scamaill seo.

Cén sórt scamaill atá le feiceáil sa phictiúr thíos? An mbeidh báisteach 
ann nó an mbeidh an aimsir go deas?

Sa bhliain 1805, ba é an tÉireannach Francis Beaufort a d’airg bealach chun neart 
na gaoithe a thomhas. Nuair a bhí sé 13 bliana d’aois, chuaigh sé isteach sa chabhlach 
(Navy). Bhí spéis aige i dtionchar (effect) na gaoithe ar longa. D’airg (invented) sé scála 
chun neart na gaoithe a thomhas os cionn na farraige. Níos déanaí, d’athraigh eolaithe 
é chun neart na gaoithe a thomhas os cionn an talaimh. Téann an scála ó 0 go 12. Is 
bealach éasca é chun luas na gaoithe a thomhas gan uirlisí a úsáid. D’fhéadfá pictiúir a 
tharraingt chun cur síos a dhéanamh ar na cúinsí.

Arbh eol duit?
Tomhaiseann an t-ainéimiméadar thíos luas na gaoithe i gcastaí nó in 

imrothluithe (revolutions) sa nóiméad (RPM). Athraíonn meitéareolaithe 
na RPManna go ciliméadair nó go mílte san uair nó go muirmhílte san 
uair (knots). Tá muirmhíle san uair cothrom le 1.852 km/uair.

Dear agus déan ainéimiméadar
Tá scála Beaufort 
úsáideach ach bíonn 
gá ag eolaithe le 
tomhais bheachta. 
Úsáideann siad uirlis 
speisialta chun luas 
na gaoithe a thomhas. 
Ainéimiméadar 
(anemometer) an t-ainm 
a thugaimid ar an uirlis 
seo. Dear d’uirlis féin 
agus tomhais luas na 
gaoithe.

Bunábhair:
• 4 chupán pholaistiréin • 2 stiall (strip) de chárta righin, iad thart ar 35 cm ar fad agus 4 cm ar 
leithead • Biorán • Peann luaidhe, bior géar air agus scriosán air • Stáplóir • Marla • Marcóir 
• Uaineadóir .i. uaireadóir • Cabhair ó dhuine fásta (leis an ngearradh agus an stáplóir)
Treoracha:
1.  Cuir dath ar an taobh amuigh de chupán amháin.
2.  Trasnaigh na stiallacha cairte chun comhartha ‘móide’ a dhéanamh. Bí cinnte go bhfuil gach 

cuid den chomhartha 'móide' ar cóimhéid. Stápláil le chéile iad.
3.  Stápláil na cupáin le bun an chomhartha ‘móide’. Déan cinnte de go bhfuil siad ar fad dírithe 

sa treo céanna.
4.  Cuir an biorán trí lár an chomhartha ‘móide’ agus isteach i scriosán an phinn luaidhe.
5.  Cuir bior an phinn luaidhe isteach sa mharla. Socraigh é sa chaoi go seasann an 

t-ainéimiméadar.
6.  Bí cinnte go rothlaíonn an t-ainéimiméadar go saor. Seans go mbeidh ort é a athrú beagán.
7.  Tóg taobh amuigh é agus cuir síos in áit oscailte é. 
8.  Úsáid an uaireadóir chun taifead a dhéanamh ar líon na n-uaireanta a théann an cupán 

daite timpeall in aon nóiméad amháin. 
9.  Taifead luas na gaoithe gach lá ar feadh seachtaine.
10. An mbeadh sé tábhachtach, dar leat, na taifi d a thógáil san áit chéanna gach lá? Cén fáth?

Brú
Nuair a bhíomar ag caint faoi chúrsaí eitilte cúpla seachtain ó shin, 

d’insíomar duit go mbrúnn aer aníos, anuas agus isteach orainn. Uaireanta, 
bíonn an brú seo íseal agus uaireanta eile, bíonn sé ard. Téann brú aeir i 
bhfeidhm ar an aimsir. Nuair a bheidh an brú íseal, beidh an aimsir go dona. 
Sna tropaicí, seans go mbeadh spéirling nó cioclóin ag teacht dá mbeadh 
an brú an-íseal. Nuair a bheidh an brú ard, beidh an aimsir go maith. Ní 
mhothaímid brú aeir de ghnáth ach is féidir a thaispeáint, go héasca, go 
bhfuil sé ann agus is féidir an difríocht idir brú íseal agus brú ard a fheiceáil.

BUNÁBHAIR:
• Cartán dí (drink) folamh
• Sop óil
TREORACHA:
1.  Ól an sú nó an bainne.
2.  Smaoinigh ar an gcartán folamh. D’ól tú an sú uile ach an bhfuil an 

cartán folamh dáiríre? Má smaoiníonn tú mar eolaí, beidh a fhios 
agat go bhfuil an cartán lán ... le haer.

3.  Tuar cad a tharlóidh má shúnn tú an t-aer uile amach as an gcartán 
leis an sop.

4.  Bain triail as. An raibh an ceart agat?
Cén fáth a dtarlaíonn sé seo? 
Thaispeáin tú anseo do do chairde go bhfuil difríocht idir brú ard agus 
brú íseal. Shúigh tú formhór an aeir amach as an gcartán agus ní raibh 
ach fíorbheagán fós ann, ag brú ar ais. Mar sin, bhí an brú aeir istigh 
íseal. Thit taobhanna an chartáin isteach ar a chéile mar go bhfuil an brú 
aeir taobh amuigh den chartán níos láidre.

Léarscáileanna 
aimsire

Cuireann meitéareolaithe léarscáileanna aimsire le chéile. Bailíonn siad 
sonraí (data) ó shatailítí, ó radar agus ó stáisiúin aimsire.  Cuireann siad an 
t-eolas seo le chéile agus déanann siad na sóirt cairteacha a fheiceann tú ar 
an teilifís nó sa pháipéar nuachta. Taispeánann siad luas na gaoithe, cá as a 
bhfuil an ghaoth ag teacht, an teocht, an bháisteach agus rudaí eile. Féach ar 
an léarscáil thíos agus ansin freagair na ceisteanna.

Cé mhéad céim níos fuaire atá sé i dtuaisceart na tíre ná mar atá sé san 
oirdheisceart?
An bhfuil an ghaoth níos láidre san oirdheisceart nó san iarthuaisceart?
Cén treo as a bhfuil an ghaoth ag teacht?
Cén sórt aimsire atá acu i gCo. Chorcaí?

Freagraí ar Thráth na gCeist 
1. B: 2. F: 3. F: 4. B: 5. F: 6. B:

Breathnaigh ar Bhuaircín
Bíonn tionchar ag bogthaise (humidity) ar roinnt buaircíní. Lá tirim, 

osclaíonn a scálaí. Má éiríonn an t-aer tais, dúnann siad. De ghnáth, 
éireoidh an t-aer tais sula dtosóidh sé ag cur báistí. Ar an gcaoi  sin, is féidir 
linn buaircíní a úsáid chun aimsir fhliuch a thuar.

Ciorras

Cumulas
Nimbeastratas

Uimhir 
Beaufort

Cur síos Cúinsí ar thalamh     Mo 
phictiúrsa

0  Ciúin Ciúin      

1  Aer éadrom Is féidir gluaiseacht na gaoithe 
a fheiceáil i ndeatach

2 Leoithne éadrom Sioscann duilleoga

3 Fannghaoth Bíonn craobhóga ag bogadh

4 Leoithne 
mheasartha Craobhacha beaga ag bogadh

5 Leoithne úr Crainn bheaga ag luascadh

6 Leoithne láidir Géaga móra ag bogadh

7 Beagnach ina gála Crainn iomlána ag bogadh

8 Gála Craobhacha briste ó na crainn

9 Drochghála Beagán damáiste déanta do 
struchtúir

10 Stoirm
Crainn dífhréamhaithe 
(uprooted). Roinnt mhaith 
damáiste déanta do struchtúir

11 Stoirm fhíochmhar Damáiste déanta do struchtúir 
go forleathan 

12 Spéirling Damáiste uafásach déanta 

AIRE: 
Bí an-chúramach leis 
an mbiorán agus leis 
an stáplóir.

Sú

báisteach throm

báisteach éadrom
breacscamallach scamaill éadroma

scamaill throma
clocha sneachta

grianmhar

teocht

luas agus treo na gaoithe

grian agus 
ceathanna

ceo
sneachta éadrom

Sneachta trom

stoirm thoirní




