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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Amazing Magnets
Déan machnamh ar mhaighnéid

In 2012, is dócha gur tharla
an fhionnachtain (discovery) is
tábhachtaí san eolaíocht - i dtollán
go domhain faoin talamh. Tá an
tollán 27 ciliméadar ar fad agus tá sé
faoi cheantair áirithe san Eilvéis agus
sa Fhrainc, in aice leis an nGinéiv
(Geneva). Tá inneall ag eolaithe ansin
agus cuireann sé cáithníní (particles)
beaga bídeacha ag gluaiseacht
beagnach chomh tapa leis an solas
(thart ar 300,000 km sa soicind).
I gceann de na turgnaimh atá ar
siúl ag na heolaithe, teastaíonn
uathu fáil amach cad a tharlóidh má
bhuaileann na cáithníní beaga seo
in aghaidh a chéile. Tá súil acu go

gcabhróidh an t-eolas seo leo fáil
amach cad as a bhfuil gach uile rud
déanta sa domhan. Tá na mílte eolaí
ag obair ar na turgnaimh seo le breis
agus fiche bliain.
Is ceist mhór í seo - cad as a bhfuil
gach uile rud déanta sa domhan?
Tá eolaithe ag plé na ceiste leis na
mílte bliain anuas. Dar leis na SeanGhréagaigh, dá leanfá ar aghaidh
ag gearradh rud éigin ina dhá leath
arís agus arís, thiocfá ar rud éigin ar
deireadh nach bhféadfá a roinnt a
thuilleadh. Thug siad ‘adamh’ (atom)
mar ainm ar an bpíosa bídeach seo.
Ansin, fuair eolaithe amach go raibh
cáithníní níos lú arís in adaimh.

Thug siad leictreoin, prótóin agus
neodróin mar ainmneacha orthu.
Le cúpla bliain anuas, fuair eolaithe
amach go bhfuil cáithníní níos lú arís
sna cáithníní sin!
Gan na cáithníní seo uile ag greamú
dá chéile, ní bheadh dada ann sa
domhan. Ní bheadh cathaoireacha, ná
boird, ná bia, ná éadaí ann. Ní bheadh
réaltaí ná pláinéid ann agus ní bheadh
an bheatha ann mar is eol dúinn í.
Ach cé go raibh eolas ag na heolaithe
ar fhormhór na gcáithníní, bhí a fhios
acu go raibh cáithnín amháin fós ar
iarraidh. Thug siad ‘Bósón Higgs’
mar ainm ar an gcáithnín sin. I mí Iúil
seo caite, i ndiaidh dóibh turgnaimh

a dhéanamh sa tollán in aice leis an
nGinéiv, d’fhógair na heolaithe gur shíl
siad go raibh bósón Higgs aimsithe
(found) acu. Bhí an-sceitimíní orthu!
Is cuid de stáisiún taighde
(research) CERN é an tollán ina raibh
an obair seo ar siúl. Úsáideann na
heolaithe maighnéid chun a lán den
obair a dhéanamh.Tá níos mó ná
1,600 ollmhaighnéad in úsáid acu.
Meánn roinnt de na maighnéid níos
mó ná 27 tona. Sin an meáchan
céanna le ceithre eilifint! Is
leictreamaighnéid iad cuid acu. Tá
a lán le léamh agat faoi mhaighnéid
san eagrán seo d’Eureka – ar
aghaidh leat!

Maighnéid
Ní mar a chéile gach maighnéad. Bíonn
cruthanna éagsúla orthu. Tá roinnt acu mór agus tá
roinnt acu beag. Barra-mhaighnéid a thugaimid mar ainm
ar na cinn fhada dhíreacha agus tá cruth crú capaill ar chinn eile. Ach
cibé cruth atá ar mhaighnéad, is iad an dá phol nó an dá fhoirceann
(end) an chuid is láidre den mhaighnéad. Tugaimid an pol thuaidh
agus an pol theas ar an dá fhoirceann seo. Uaireanta, bíonn dhá dhath
éagsúla ar na poil seo – ceann amháin dearg (thuaidh) agus an ceann
eile gorm (theas), go hiondúil. Uaireanta eile, bíonn marc nó eang (notch)
ar an bpol thuaidh.
Má thugann tú dhá mhaighnéad le chéile, aomfaidh (attract) pol thuaidh
maighnéid amháin pol theas an mhaighnéid eile. Má thugann tú dhá
pol thuaidh nó dhá phol theas le chéile, éarfaidh (repel) siad a cheile –
brúfaidh siad a chéile siar.
Féach ar na pictiúir – scríobh síos cad a tharlóidh, dar leat, nuair a
bheidh siad in aice le chéile. Scríobh ‘aomfaidh’ nó ‘éarfaidh’ ar an líne.
1.

2.

_______________ siad a chéile

_______________ siad a chéile

3.

4.

_______________ siad a chéile

_______________ siad a chéile

Tá na freagraí ar leathanach eile.

An Pol Theas

Ó thuaidh

Bunábhair:
• Barramaighnéad (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 sé ag síneadh. Sin ó thuaidh. B’fhéidir go
bhfuil sé ag síneadh i dtreo na Sibéire!
4. Bain úsáid as compás a cheannaigh tú chun bheith cinnte go
n-oibreoidh an ceann a rinne tú i gceart.
Fadhb le réiteach:
Léigh tú go n-aomfaidh pol thuaidh pol theas ach go n-éarfaidh dhá
phol thuaidh nó dhá phol theas a chéile. Má aomann pol maighnéadach
sa tSibéir nó i gCeanada pol thuaidh do mhaighnéid, cén sórt poil
mhaighnéadaigh é? An gceapann tú gur ainm maith é ‘an Pol
Maighnéadach Thuaidh’ ar an bpol maighnéadach sin? Scríobh síos do
chuid tuairimí. Tá tuairim Eureka ar leathanach eile.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Ollmhaighnéid

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, de ghnáth, agus
d’iarann é cruach - mar sin, go hiondúil aomann maighnéid cruach. Is
meascán de chopar agus de shinc é prás (brass) - mar sin, ní aomann
maighnéid prás.

Aomadh Maighnéadach

Nuair a bhíomar ag caint faoi Antartaice an tseachtain seo caite,
luamar go raibh sí in aice leis an bPol Theas. Tá comhartha san oighear
chun a thaispeáint cá bhfuil an Pol Theas Geografach. Ach tá an Pol
Maighnéadach Theas thart ar 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, tá an Pol
Maighnéadach Thuaidh ag bogadh an t-am uile agus tá sé ag bogadh
anois i dtreo na Sibéire chomh tapa le 55 – 60 ciliméadar sa bhliain.
I gcompás, síneann an tsnáthaid mhaighnéadach i dtreo an phoil
mhaighnéadaigh thuaidh. Déan do chompás féin agus faigh amach cá
bhfuil an pol maighnéadach thuaidh i mbliana. Seans go mbeidh sé in
áit éagsúil an bhliain seo chugainn.

In CERN tugann eolaithe imbhuailteoir (collider) mar ainm ar an
inneall a luamar ar an gcéad leathanach. Úsáideann siad é chun
cáithníní bídeacha a imbhualadh in aghaidh a chéile. Tá níos mó ná
1,600 ollmhaighnéad san imbhuailteoir. Cuireann siad na cáithníní ag
gluaiseacht chomh tapa leis an solas nó gar dó. Is leictreamaighnéid iad
roinnt mhaith de na maighnéid seo. Bain triail as an ngníomhaíocht ar
an gcéad leathanach eile chun do leictreamaighnéad féin a dhéanamh.

Aomadh Maighnéadach
Aomann maighnéid
gach sórt miotail

Aomann maighnéid
miotail áirithe

Déan
leictreamaighnéad

Cadhnra

Seilitéip

Sreang

Tairne

Léigh tú ar an gcéad leathanach go gcabhraíonn na maighnéid atá sa
tollán in CERN chun na cáithníní a chur ag gluaiseacht chomh tapa leis an
solas, nó gar dó. Tá a fhios againn go léimeann roinnt rudaí go han-tapa i
dtreo maighnéid nuair a chuirimid maighnéad in aice leo, ach an aomann
maighnéad gach rud? Deir daoine go n-aomann maighnéid miotail. An fíor
seo? 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.
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
(copar, alúmanam
agus sinc)
Scragall cistine
(alúmanam)

Bunábhair:
• Cadhnra - ná húsáid cadhnra in-athluchtaithe (rechargeable)
• Sreang fhada sholúbtha, 30 cm ar fad ar a laghad
• Tairne fada iarainn
• Seilitéip
• Siosúr
• Fáiscíní páipéir chun an leictreamaighnéad a thástáil
Aire: Ná fág an cadhnra agus an tsreang nasctha rófhada mar seans go
n-éireodh siad te.
Treoracha:
1. Tástáil an tairne ar dtús le bheith cinnte nach maighnéad é. An
dtarraingíonn sé na fáiscíní páipéir?
2. Tochrais (wind) an tsreang thart ar an tairne fada iarainn go néata.
Fág píosa sreinge 5cm ar fad ag an mbarr agus ag an mbun.
3. Nasc an dá phíosa sreinge seo leis an gcadhnra (féach ar an léaráid).
4. Anois féach an dtarraingeoidh bun an tairne na fáiscíní páipéir.
5. An dtarraingeoidh barr an tairne na fáiscíní páipéir? Cad faoi lár an
tairne? Cad a tharla?
6. Bain amach an cadhnra anois – brisfidh sé seo an ciorcad. An
dtarraingeoidh an tairne na fáiscíní páipéir anois?

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

Cad atá ag tarlú?
Tá an leictreachas ag gluaiseacht tríd an tsreang chorntha (coiled) agus
tá sé ag athrú an tairne iarainn go maighnéad. Ach níl ann ach athrú
sealadach (temporary). Nuair a stopfaidh an leictreachas ag gluaiseacht,
ní oibreoidh an tairne mar mhaighnéad.

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

Dúshláin bhreise:
Dá gcuirfeá níos mó coirní (coils) ar an tairne agus dá ndéanfá iad níos
doichte (tighter), cad a tharlódh? Tuar.

1. Aomfaidh, 2. Éarfaidh, 3. Aomfaidh, 4. Éarfaidh

Freagraí ar cheist na maighnéad:

______________________________________________________
Cad a shíleann Eureka? Faigh amach ar leathanach eile.

Ó thuaidh

Do thuairim féin?
Sílim go n-aomfaidh maighnéid gach miotal: Sílim/Ní shílim
______________________________________________________
Sílim go n-aomfaidh maighnéid miotail áirithe, mar shampla

Deir eolaithe gur pol maighnéadach theas dáiríre é an pol maighnéadach
thuaidh sa tSibéir/ i gCeanada. Ar an mbealach céanna, is pol
maighnéadach thuaidh é an pol maighnéadach theas in Antartaice.

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

Fórsa maighnéadach

Má chuireann tú barra-mhaighnéad os cionn barra-mhaighnéid eile
(mar atá sa phictiúr) mothóidh tú fórsa á gcoimeád scartha ó chéile. Tá
cuma ar an maighnéad go bhfuil sé ar snámh (floating) mar gheall ar an
bhfórsa maighnéadach. Bain triail as tú féin. Is mar seo a oibríonn roinnt
traenacha a ghluaiseann go han-tapa.

Traenacha Maglev

Sa Chianoirthear, gluaiseann traenacha Maglev níos tapúla ná aon traein
eile. Sa tSeapáin, thaistil traein Maglev chomh tapa le 581 km/uair. Ní
bhíonn teagmháil (contact) idir traein Maglev agus an rian (track); níl
inneall ar an traein ach oiread! Tugann ollmhaighnéid cumhacht do na
traenacha rí-thapa seo - ardaíonn siad na traenacha agus cuireann siad
ag gluaiseacht iad. Leictreamaighnéad a bhíonn in úsáid i dtraenacha
Maglev. Gluaiseann traenacha Maglev níos réidhe agus níos ciúine ná mar
a dhéanann gnáth-thraein.

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.

Ionad Oideachas Eolaíochta

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

An eol duit?

• 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.
• Úsáideann BSL (ESB) maighnéid chun leictreachas a ghiniúint.
• Nuair a bhíonn craenacha ag bogadh coimeádáin chruacha isteach ar
longa agus amach astu, úsáideann siad leictreamaighnéid ollmhóra.

Ar mearaí
le maighnéid

Blianta fada ó shin,
fuair eolaithe amach go
n-úsáideann roinnt éan an
ghrian agus na réaltaí chun
iad féin a threorú abhaile.
Má bhíonn sé scamallach,
ní
féidir le colúir fhrithinge
(homing pigeons) an ghrian
ná na réaltaí a fheiceáil, ach
fós, bíonn siad in ann an baile
a
a shroicheadh ar laethanta
scamallacha. Conas
a
dhéanann siad é?
Bhuel, rinne eolaithe cuid
mhaith turgnamh (experiment)
chun fáil amach. Thug siad
faoi deara go mbíodh na
colúir fhrithinge ag guairdeall
(circling) thart sa spéir nuair a
lig siad saor iad óna gcásanna.
An raibh siad ag déanamh
scrúdú ar an gceantar agus ar an timpeallacht sula ndeachaigh siad ó bhaile?
Cheap na heolaithe go raibh siad ag iarraidh oibriú amach conas filleadh ar
an mbaile. Mar sin de, chuir siad spéaclaí speisialta ar na colúir ionas nach
mbeadh siad in ann aon rud a fheiceáil, ach d’fhill na héin abhaile!
Shíl na heolaithe ansin go mb’fhéidir go raibh maighnéad beag ag na
colúir ina n-inchinn (brain) agus gur oibrigh an maighnéad seo mar
chompás. Cad a rinne na heolaithe? Thug siad leo scata colúr frithinge i
bhfad as baile, cheangail siad maighnéad beag bídeach ar cheann gach
colúir agus lig siad saor iad. Ní raibh na colúir in ann an bealach abhaile a
oibriú amach an uair seo.
Is cosúil gur chuir an maighnéad breise mearbhall (confusion) ar na colúir. Má
chuireann tú maighnéad in aice le compás, rothlóidh an tsnáthaid timpeall
agus timpeall agus ní bheidh a fhios agat cén treo é ó thuaidh. B’fhéidir gurb é
seo an rud a tharla taobh istigh d’inchinn na gcolúr i rith an turgnaimh sin. Na
créatúir bhochta!
Ceapann eolaithe anois go bhfuil céadfa (sense) mhaighnéadach ag éisc,
m. sh. breac, bradán agus fiú carbán (carp), freisin.

