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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Super Storm Sandy
Spéirling Sandy

Nuair a bhí tú ar shaoire na Samhna,
bhuail stoirm ollmhór cósta thoir
na Stát Aontaithe; Spéirling (nó
Hairicín) Sandy an t-ainm a bhí uirthi.
Mharaigh sí breis agus 100 duine
agus d’fhág sí na mílte duine i mbaol
mar gheall ar thuilte (flooding).
Ní raibh cumhacht leictreach ag
níos mó ná 8 milliún teach agus
foirgneamh gnó. Ní raibh soláthairtí
(supplies) gáis acu ach oiread. Ach 8
milliún gan chumhacht! Samhlaigh
an cás mura mbeadh cumhacht ag
teach nó ag gnó ar bith ar oileán na

hÉireann!
Samhlaigh conas a chaithfeá an
lá mura mbeadh cumhacht agat.
Ní bheadh solas leictreach agat, ná
teas lárnach ná seirbhís teilifíse.
Ní oibreodh ríomhairí, cuisneoirí ná
reoiteoirí. Ní fhéadfá d’fhón póca a
luchtú (charge) agus seans maith
nach mbeadh uisce te agat chun
níochán a dhéanamh ná cithfholcadh
a ghlacadh. Nuair a fhillfidh tú ar
do theach tráthnóna, comhair líon
na rudaí leictreacha a úsáideann tú.
Ansin, samhlaigh an saol gan iad!

Bhí Spéirling (nó Hairicín) Sandy
1700 km ar trastomhas. 1700 km
– sin breis agus dhá uair chomh fada
le hÉirinn! Stoirm scaobach (swirling)
ollmhór ghaoithe agus bháistí is ea
spéirling. Tosaíonn spéirling os cionn
na n-aigéan sna trópaicí, áit a bhfuil
an t-uisce te (os cionn 26°C). Ní
dócha, mar sin, go dtarlóidh ceann
in Éirinn! De réir mar a fhásann an
spéirling agus mar a ghluaiseann
sí, éiríonn sí níos láidre agus níos
tapúla.
Is é an t-uisce is cúis le formhór

an damáiste a dhéanann spéirling.
Chomh maith leis an mbáisteach
throm, éiríonn tonnta móra
millteacha aníos as an aigéan tugaimid borradh (surge) stoirme
orthu. Bhí ceann de thonnta Sandy
10 méadar ar airde. Nuair a bhíonn
an spéirling ag taisteal trasna
na tíre, bascann (bashes) gaotha
fíochmhara agus báisteach throm
an ceantar ar feadh cúpla uair an
chloig. Ach cailleann an spéirling a
cuid cumhachta go tapa de réir mar
a théann sí isteach faoin tír.

Cad a chuireann tús
le spéirling?
Is é ‘cioclón trópaiceach’ an téarma oifigiúil ar ‘spéirling’. Má
tá cioclón san Aigéan Atlantach, tugaimid ‘spéirling’ nó ‘hairicín’
mar ainm uirthi; má tá sí san Aigéan Indiach, deirimid gur ‘cioclón’
(cyclone) í; san Aigéan Ciúin, is ‘tíofún’ í. Tosaíonn spéirlingí os cionn
na bhfarraigí teo in aice leis an meánchiorcal. Éiríonn an t-aer teolaí
tais, agus mar sin, bíonn aerbhrú (air pressure) an-íseal faoi. Bíonn an
t-aerbhrú níos airde sna háiteanna máguaird (surrounding), agus brúnn
an t-aer seo isteach san áit ina mbíonn an t-aerbhrú íseal. Ansin bíonn
an t-aer ‘nua’ sin teolaí tais freisin agus bogann sé suas. Leanann sé
seo ar aghaidh agus casann agus fásann córas (system) nua scamall
agus gaoithe. I gcás Sandy, bhí an t-aerbhrú an-íseal ar fad.
De réir mar a chasann córas na stoirme níos tapúla agus níos tapúla
arís, cruthaíonn sé ‘croí na stoirme’ (eye of storm). Is pointe ciúin socair
i lár na stoirme é an croí seo agus bíonn an t-aerbhrú ann an-íseal.
Imscrúdaigh an smaoineamh seo go mbogann aer teolaí suas trí nathair
páipéir a úsáid.

Cá n-imíonn an
t-uisce?
An t-aer a bhogfaidh suas os cionn farraigí teolaí trópaiceacha,
beidh sé tais agus teolaí. Galóidh (evaporate) an teas roinnt den
uisce. Cruthóidh sé seo gal uisce (water vapour), agus mar sin,
déanfaidh seo aer tais den aer a bhogfaidh suas. Bain triail as an
gcéad ghníomhaíocht eile agus feicfidh tú go gcabhraíonn teas le
huisce galú.

Aer te

Is cuma más os cionn talún
nó uisce theolaí é, bogfaidh aer
te suas. Ar thug tú faoi deara go
bhfuil sé níos teo thuas staighre i dteach
ná thíos staighre? Ach ní fheiceann tú an t-aer te ag bogadh suas, de
ghnáth. Léireoidh an chéad ghníomhaíocht eile duit an rud a dhéanann
aer te agus é ag bogadh suas.
Bunábhair:
• Leathanach bán
• Criáin nó marcóirí
• Siosúr
• Snáth
• Seilitéip
• Radaitheoir
Treoracha:
1. Tarraing bís (spiral) ar an leathanach bán – féach ar an léaráid. Lig ort
gur nathair é seo.
2. Dathaigh agus maisigh an nathair. Gearr go cúramach é ar líne na
bíse.
3. Greamaigh píosa snátha ar cheann na nathrach.
4. Croch an nathair os cionn radaitheoir te.
5. Breathnaigh cad a tharlaíonn.
Aire: Bí cúramach in aice le radaitheoirí atá te.
Pléigh:
Tosóidh an nathair ag rothlú. Tarlaíonn sé seo mar go mbogann aer
te suas ón radaitheoir agus buaileann an t-aer na cornaí (coils) a
thosaíonn ag rothlú.
Má chrochann tú an nathair ag taobh an radaitheora, cad a tharlóidh,
dar leat? __________________________________________
a) Cuir poll beag i mbun buidéil bhig phlaistigh. Coimeád do mhéar
ar an bpoll agus líon an buidéal le huisce. Cuir an claibín ar
an mbuidéal agus bain do mhéar de. Ní thiocfaidh an t-uisce
amach as an mbuidéal mar go mbeidh an t-aer ag brú suas agus
coimeádfaidh sin an t-uisce sa bhuidéal.
b) Gearr bun buidéil bhig phlaistigh agus bain den bhuidéal é. Cuir
scannán cumhdaithe go scaoilte (loosely) ar bhun an bhuidéil.
Cuir sop óil i scrogall (neck) an bhuidéil agus dún an scrogall le
marla nó le taos súgartha. Súigh amach an t-aer. An t-aer atá faoin
mbuidéal brúfaidh an t-aer sin an scannán cumhdaithe suas.

Brúnn aer suas
Nuair a bhuaileann gal an chitil tíleanna fuara na cistine.
Nuair a bhuaileann gal ó chith the tíleanna fuara an tseomra fholctha.
D’anáil te féin ag bualadh fuinneog fhuar nó scáthán fuar.

Gal uisce ag fuarú

Bunábhair:
• Uisce
• Crúiscín
• Fochupán
• Clog
Treoracha:
1. Cuir roinnt uisce ar an bhfochupán.
2. Cuir an fochupán in áit the sa seomra ranga.
3. Fág an fochupán ann ar feadh cúpla lá.
4. Cad a tharlóidh? Tuar.
5. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
Smaoinigh air seo:
An bhfuil an t-uisce fós ann? Mura bhfuil, cá bhfuil sé? Má ghalaigh
sé, cá ndeachaigh sé?

Cad atá ann?
Cá as a dtagann an
bháisteach?

sú

Leigh tú ar an gcéad leathanach go dtiteann báisteach throm i rith
spéirlinge. Ach cá as a dtagann an t-uisce a bhíonn sa bháisteach?
Tarraing pictiúir a thaispeánann na rudaí seo:
1. Bíonn an ghrian the
ag taitneamh ar uisce
m.sh. ar an bhfarraige.
2. Galaíonn (evaporates)
teas na gréine roinnt
den uisce seo.
Athraíonn an t-uisce
leachtach (liquid) go
gal uisce (vapour).
3. Bogann an gal uisce
seo suas san aer.
4. Tá an gal uisce fuar
anois agus athraíonn
sé ar ais go braonáin
(droplets) uisce.
5. Tá na scamaill níos
troime agus titeann
na braonáin i bhfoirm
báistí.
6. Titeann roinnt den

Mar a léigh tú, chun tús a chur le spéirling tá tábhacht le haerbhrú.
Nuair a fheiceann eolaithe go bhfuil an t-aerbhrú ag titim go tapa,
bíonn a fhios acu go mbeidh drochaimsir agus gaotha láidre ag
teacht. Ní fheicimid aer, agus ní mhothaímid é de ghnáth, mar sin
de, is deacair a shamhlú go bhféadfadh aer spéirlingí a chruthú. Is
deacair a shamhlú go bhfuil aer ag brú orainn, ná go bhfuil brú ag
baint leis, ach tá an t-aer i gcónaí ag brú. Taispeánfaidh an chéad
ghníomhaíocht eile é seo duit.
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 ... d’aer.
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?
Chonaic tú sampla d’aerbhrú thuas. Thit an cartán isteach air féin
mar go raibh an t-aer lasmuigh den chartán ag brú air. Níl tada taobh
istigh den chartán ag brú ar ais mar gur shúigh tú an t-aer amach as.
Dúshlán breise
Sa ghníomhaíocht dheiridh, chonaic tú go bhfuil aer in ann brú
anuas agus go bhfuil aer in ann brú go dtí na taobhanna. Conas a
thaispeánfá go bhfuil aer in ann brú suas? Scríobh síos do chuid
tuairimí.
Tá cúpla smaoineamh ag Eureka ar leathanach eile.

bháisteach isteach

Ní rothlóidh an nathair ag taobh an radaitheora mar nach
mbogfaidh an t-aer te ón radaitheoir go dtí na taobhanna; bogfaidh
an t-aer sin suas.

An nathair páipéir

I do theachsa, cá bhfeicfeá gal uisce ag fuarú agus ag athrú go
braonáin uisce? Déan liosta. ________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________

Freagraí ar an gCrosfhocal

isteach san fharraige.

Trasna
4. STOIRME
7. FLORENCE
8. SANDY

sileann sí ar ais

Síos
1. GAL UISCE
2. MICHAEL
3. GAOTHA
5. TE
6. INDIACH

in aibhneacha agus

Ainmneacha
Spéirlingí
D’úsáid siad liosta 2012 sa bhliain 2006.

Balla uisce

Ainmniú Spéirlingí

Borradh tonnta is cúis le formhór na mbás i rith spéirlinge. Gaotha
láidre a bhíonn ag brú ar dhromchla an aigéin is cúis leis an mborradh
tonnta. I Spéirling Sandy bhí an tonn ab airde níos mó ná 12 méadar
ar airde. Samhlaigh an chuma a bheadh ar thonn chomh mór leis sin.
Déanann uisce a lán damáiste eile freisin. Gheobhaidh tú breis eolais
air seo sa chéad ghníomhaíocht eile.

An damáiste a
dhéanann uisce
Bunábhair:
• Soitheach plaisteach nó sáspan
• Ábhair le tástáil m.sh. adhmad,
páipéar nuachta, tairne iarainn,
spúnóg phlaisteach, spúnóg chruach
domheirgthe (stainless steel),
éadach
• Pionnaí éadaigh
• Uisce agus crúiscín
• Rialóir
Treoracha:
1. Úsáid na pionnaí chun na hábhair a cheangal ar thaobh an
tsoithigh. Sa chaoi seo, ní thitfidh siad isteach agus ní bhogfaidh
siad nuair a dhoirtfidh tú an t-uisce isteach.
2. Tuar: Cad a tharlóidh do na hábhair éagsúla má fhágann tú san
uisce iad ar feadh seachtaine?
3. Doirt uisce isteach go dtí go mbeidh cuid de gach ábhair (2 – 3
cm) faoi uisce.
4. Breathnaigh cad a tharlaíonn. Pléigh na hathruithe a fheiceann
tú i rith na seachtaine. I gcás gach ceann de na hábhair, féach ar
an gcuid atá faoin uisce agus ar an gcuid atá os cionn an uisce.
5. Ag deireadh na seachtaine, tóg amach na hábhair uile agus lig
dóibh triomú.
6. Cé acu ábhar is measa, ó thaobh damáiste de?
Smaoinigh air seo:
Ag féachaint ar na torthaí seo, smaoinigh ar an damáiste a rinne
uisce na spéirlinge do throscán agus d’earraí daoine.

Ó 1979 i leith, úsáideann Meiriceá ainmneacha fear agus ban le
haghaidh spéirlingí. Tá 6 liosta d’ainmneacha ann agus tá 26 ainm i
ngach liosta díobh. Tosaíonn gach ainm le litir éagsúil ón aibítir. Bíonn
liosta in úsáid uair amháin i ngach tréimhse 6 bliana. Má dhéanann
spéirling áirithe damáiste ollmhór, bainfidh siad an t-ainm sin den
liosta agus cuirfidh siad ceann nua ina áit. Meas tú an mbainfidh siad
Sandy den liosta?
Seo an liosta d’ainmneacha spéirlingí do 2012.
Alberto
Beryl
Chris
Debby
Ernesto
Florence
Gordon

Helene
Isaac
Joyce
Kirk
Leslie
Michael
Nadine

Oscar
Patty
Rafael
Sandy
Tony
Valerie
William

Cad í an bhliain dheiridh a d’úsáid siad an liosta seo?___________
__________________________________________________
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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

Trasna
4. Is pointe ciúin socair i lár spéirlinge é ‘croí na ____’ . (7)
7. Cad is ainm don 6ú speirling in 2012? (8)
Aistriúchán: Bairbre Ní Ógáin
8. Bhuail Spéirling _____ Meiriceá um Shamhain. (5)
Eagarthóireacht: Pól Ó Cainín
Across
Down
Taighde & Téacs: Paula Kilfeather,
Síos
Clíona Murphy, Fiachra Ó Brolcháin & 4. Is pointe ciúin1.socair
spéirlingeteas
é ‘croí
na athraíonn
1. Nuair
a ghalaíonn
Nuairi alárghalaíonn
uisce,
an t-uisce
go teas uisce, athraíonn an
____’ . (7)
uisce go _____________.(3,5)
Janet Varley
_____________.
(3,5)
7. Cad is ainm don 6ú speirling in 2012? (8)
2. Cad is ainm don 13ú spéirling in 2012? (7)
Dearadh: INM Studio
_____
Meiriceá
3. Is iad
2. Cad
is ainm
don um
13úShamhain.
spéirling in 2012?
(7) na _____________ láidre is cúis le
Scríobh chuig: Debbie Brennan, Eureka, 8. Bhuail Spéirling
(5)
borradh tonnta. (6)
Irish Independent, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1
3. Is iad na _____________ láidre is5.cúis
le borradh
Bogann
aer __tonnta.
suas i (6)
gcónaí. (2)
Líne do Chustaiméirí: 023 8863850 nó
5. Bogann aer __ suas i gcónaí. (2) 6. Tugaimid cioclón mar ainm ar spéirling a
Cuir ríomhphost chuig:
thosaíonn
san Aigéan
____________ . (7)
6. Tugaimid cioclón mar ainm ar spéirling
a thosaíonn
san Aigéan
eureka@ independent.ie
____________ . (7)
www.independent.ie/eureka

