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GWNEUD UNEDAU ROTOR 

Y CYFARPAR SYDD EI ANGEN AR GYFER POB 
PÂR O FYFYRWYR:  

•  Modur

•  Tri neu fwy o lafnau gwthio tegan o wahanol ddyluniadau

•  Bocs batri â switsh

•  Addasydd llafn gwthio (fersiwn colet)

•  Dwy nyten

•  Sodr

•  Tâp glynu â glud ar y ddwy ochr a phadiau

•  Clorian sy’n gallu rhoi darlleniad i 0.1g neu well

•  Hambwrdd pobi alwminiwm untro

•  Band rwber

Gallwch chi gael y modur, y bocs batri a’r llafnau gwthio sydd 
eu hangen ar gyfer y gweithgaredd hwn am bris rhesymol 
gan amryw o gyfl enwyr ar-lein (gweler awgrymiadau isod).
Mae modur MM10 yn ddelfrydol ar gyfer gwneud yr uned 
rotor. Mae ganddo siafft 2mm ac ochrau ffl at sy’n ei gwneud 
hi’n hawdd ei fowntio ar focs batri, a dyma’r math o fodur a 
welir yn adrannau gwyddoniaeth ysgolion. Bydd angen i chi 

gael gafael ar o leiaf dri llafn gwthio plastig â gwahanol nifer 
o lafnau a/neu lafnau o wahanol hyd sy’n addas i faint siafft 
y modur.
Mae’r cyfarwyddiadau canlynol yn seiliedig ar y cyfarpar 
a argymhellir uchod ac a restrir isod. Os byddwch chi’n 
defnyddio cyfarpar arall, addaswch y cyfarwyddiadau fel 
sy’n ofynnol.  

Yn y gweithgaredd hwn, mae myfyrwyr yn cymharu’r grymoedd gwthiad a gynhyrchir gan 
wahanol lafnau gwthio. Ar gyfer pob pâr o fyfyrwyr, bydd angen i chi adeiladu uned rotor, 
addasydd rotor a disgiau o ffoil alwminiwm trwchus.

Cyfarpar a argymhellir Cyfl enwr ar-lein a awgrymir (cod y cyfl enwr)

Modur MM10 Mindsets Online (EW2-008)
Bocs batri â switsh Mindsets Online (EC1-035)
Llafn gwthio bach Mindsets Online (131-001)
Llafn gwthio â 2 lafn 6” Mindsets Online (CP2-001)
Llafn gwthio â 3 llafn 5” Mindsets Online (CP2-002)
Addasydd llafn gwthio sy’n addas ar gyfer 
siafft 2mm (fersiwn colet)

Pyramid models (AC402)
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GWNEUD YR UNED ROTOR

GWNEUD YR ADDASYDD ROTOR

GWNEUD YR ADDASYDD ROTOR

1.  Torrwch ddarn o’r tâp gludo yr un maint ag ochr 
ffl at y modur a’i roi ar yr ochr ffl at lle nad oes 
unrhyw gysylltiadau trydanol.

2.  Gludwch y modur i ben byr y bocs batri fel bod top 
y modur yr un lefel â thop y bocs batri.

3.  Rhowch ddau fatri AA yn y bocs batri a rhowch y 
ddwy wifren i gyffwrdd â’r cysylltiadau ar y modur. 
Gan edrych i lawr ar y modur, dylai’r siafft droi i 
gyfeiriad gwrthglocwedd. Os yw’n troi i gyfeiriad 
clocwedd, newidiwch y ddwy wifren. Gwnewch 
nodyn o ba derfynell mae’r wifren goch yn mynd i 
mewn iddo a sodrwch y ddwy wifren yn eu lle.

4.  Glynwch wifrau’r bocs batri wrth ochr y bocs batri 
heb switsh a rhowch fand rwber am y modur a’r 
bocs batri i helpu i gadw’r modur yn ei le.

5.  Gwthiwch y llafn gwthio lleiaf ar y siafft a 
thaniwch y bocs batri i wneud yn siŵr bod popeth 
yn gweithio.

1.  Tynnwch y gromen oddi ar siafft 
yr addasydd llafn gwthio ac 
ychwanegwch un neu ddwy nyten 
fel gwahanyddion.

2.  Lapiwch dâp am y colet a’r nytiau 
yn unig. Trimiwch unrhyw dâp sydd 
dros ben.

3.  Rhowch y gromen yn ôl ar siafft yr 
addasydd.

1.  Lluniwch ddau ddisg â diamedr 
o 8cm ar hambwrdd alwminiwm 
untro a thorrwch nhw allan.

2.  Dewch o hyd i ganol y ddisg. 
Gosodwch ganol y ddisg ar 

gorcyn/blu-tac a thorrwch dwll 
bach trwy’r canol gan ddefnyddio 
blaen pin. 

  


