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Effeithiau Hedfan ar yr Hinsawdd
CWRDD Â NHW
Mae Ling yn Beiriannydd Sifil gyda PhD mewn
Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg, ac mae
hi wrthi ar hyn o bryd yn ymchwilio i’r effeithiau
amgylcheddol yn sgil y diwydiant awyrennau.
Gwyliwch Fideo Ling (26 MUNUD)

GW E I T H GA R E D D : M O D E L A U O AW Y R E N N A U
Adnoddau: potel wydr blastig, cerdyn/papur, tâp
Mae gyrfa Ling yn ymwneud â gwybod am holl nodweddion awyren. Yn y
gweithgaredd hwn, byddwch yn edrych ar nodweddion awyren a swyddogaeth bob
un ohonynt. Sicrhewch fod y ddelwedd hon wrth law gennych wrth i chi fodelu eich
awyren, fel y gallwch gyfeirio’n ôl ati.

R H A N N AU AW Y R E N A’ U SW Y D D O GA E T H
Sefydlogydd Llorweddol
Rheoli goleddf

Sefydlogydd Fertigol
Rheoli gogwyddiad

Asgellig
Lleihau llusgiant

Codwr
Newid goleddf

Adain
Cynhyrchu codiant

Fflapiau
Cynyddu codiant a llusgiant

Peiriant Tyrbin
Cynhyrchu gwthiant

Caban Peilot
Gorchymyn a rheoli

Llyw
Newid gogwyddiad

Isadain
Newid rholiad

Estyll
Cynyddu codiant

Corff yr Awyren
Dal pethau ynghyd – cludo’r prif lwyth

Arafwr
Newid codiant,
llusgiant a rholiad
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Lapiwch botel wag mewn silindr papur. Hwn fydd corff yr awyren (‘fuselage’) sy’n dal
nodweddion yr awyren gyda’i gilydd.
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I greu’r adenydd, torrwch 2 adain sydd yn union yr un fath, gyda thab ychwanegol er mwyn
i ni allu tapio hwn i gorff yr awyren. Nawr, plygwch ben yr adenydd i fyny i wneud asgelligau
(‘winglets’). Ar draws cefn bob adain, gwnewch 4 toriad bach i wneud y fflapiau.
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Mae gan yr adenydd ychydig o nodweddion, pa rymoedd sy’n cael eu heffeithio gan y
nodweddion hyn?
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Nawr, rydym angen gwneud peiriannau tyrbin (‘turbine engines’), felly gwnewch 2
silindr papur bach arall sy’n ffitio o dan yr adenydd.
Pa rymoedd mae’r peiriannau’n eu creu?

4 	
Nawr, beth am wneud yr adain (‘fin’) ar gefn yr awyren trwy dorri siâp adain bach
gyda thab ar y gwaelod, gelwir hon hefyd yn sefydlogydd fertigol (‘vertical stabilizer’).
Ar gefn yr adain, gwnewch 2 doriad bach, tua ¼ o’r ffordd trwy’r adain, hwn yw’r llyw
(‘rudder’).
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Yn olaf, rydym angen ein sefydlogwyr llorweddol (‘horizontal stabilizers’) ar y naill ochr
i’r awyren yn y cefn, torrwch 2 siâp arall tebyg i’r adain, a gosodwch nhw ar gefn yr
awyren ar yr ochrau..
Beth mae’r nodweddion hyn yn ei wneud i’r awyren?

Gweithgaredd ymestyn: O 16.34 munud ymlaen yn y fideo, mae Ling yn siarad
am rai o’r ffyrdd y gallwn leihau’r allyriadau a achosir gan hedfan. Allwch chi
ymgorffori unrhyw rai o’r syniadau hyn, neu unrhyw beth o’ch ymchwil eich hun o
ran sut i wneud eich model chi o awyren yn gyfeillgar i’r amgylchedd?
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